


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 online.

14h00 — Festa de Natal online.

AGENDA de ATIVIDADES
17 de dezembro

INSCRIÇÕES
Creche e Jardim de Infância — de janeiro a março de 2022 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos — de 3 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022
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U
E “Devemos crescer, todos os dias, em amor e respeito pelos outros.” 

Maria Carolina Alves, 5.º A

“Respeito os meus amigos, 
amo a minha família e cresço com todos!” 

Diogo Amaral, 6.º B

“O respeito é uma árvore que cresce, 
apesar das diferenças entre os seus frutos.”

Anamar Bento, 9.º A

Ilustração: Gustavo Costa, 2.º B
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Respeitar…

Eis a primeira de três palavras que dão vida e constituem 
o lema do nosso Colégio para este ano letivo. Esta palavra é um 
verbo que “não é de encher”; bem pelo contrário, é um verbo 
que nos deve preencher a vida toda e toda a vida.

O verbo respeitar exige de cada um de nós uma atitude 
ativa de cuidado e responsabilidade para com as pessoas e 
as coisas (a criação). Sendo um verbo transitivo, desafia-nos 
a sairmos de nós próprios e a irmos ao encontro do outro e 
das coisas, de modo a oferecer-lhes/reconhecer-lhes o valor 
e a dignidade que intrinsecamente possuem. Se formos ao 
dicionário, perceberemos, de imediato, que respeitar não 
é, meramente, uma palavra, mas um comportamento que se 
adota e se põe em prática, de modo muito especial nas nossas 
relações interpessoais. Daí que respeitar implique ter (em) 
consideração por, tratar as pessoas com civilidade, com honra, 
sem lhes causar dano. Respeitar significa, também, cumprir as 
regras e as orientações estabelecidas, por um bem maior do que 
a formalidade da regra em si. Respeitar tem sempre em vista o 
bem do outro e, por consequência, o nosso próprio bem.

A pandemia que estamos a atravessar veio pôr a nu, com 
a profunda alteração de hábitos, como os isolamentos ou os 
distanciamentos sociais, certo tipo de comportamentos, mais 
agressivos ou violentos que, em vez do cuidado com o outro, 
geraram a falta de confiança e de respeito.

Fomentemos, pois, no nosso Colégio e nas nossas famílias, 
atitudes de respeito, que passam por um diálogo sereno e 
construtivo, gerador de pontes. Evitemos as atitudes fechadas 
e intolerantes, como palavras, olhares e gestos agressivos que 
têm apenas em vista o meu «eu» sem pensar no «tu» que é o 
nosso irmão. Lembremos São Francisco, que até ao Sol, à Lua, 
ao mar e ao vento chamava irmãos.

Não deixemos que o respeito se dilua nesta sociedade líquida 
em que vivemos, porque, se há valores e convicções que nos 
podem (re)fazer e (re)construir, o respeito humilde e verdadeiro 
é um desses valores.

Ao chegarmos ao Natal, celebrando o nascimento do Salvador, 
tempo em que “os homens se sentem todos irmãos”, porque 
nascidos do mesmo Pai, com vidas e realidades todas diferentes, 
gostaria de recordar (trazer, de novo, ao coração) a força e a 
beleza dessa fraternidade, que significa respeito pela dignidade 
das pessoas, ouvir e ver o outro como irmão/amigo e, com 
coração, a todos estender a mão. Assim, a partir do presépio, 
passemos do ódio e da maldade à paz e ao perdão… ao respeito 
pelo nosso irmão.

A todos, Feliz Natal e um ano de 2022 com saúde, 
paz e prosperidade.

Pe. António Henrique



NOTÍCIAS NOTÍCIAS

4

Final do ano letivo

Ao contrário de outros anos, o final do 
ano letivo de 2021/2022 foi festejado em três 
momentos distintos, de acordo com os diferentes 
Ciclos. 

Os primeiros a concluir o ano foram os alunos 
do 9.º Ano. Nesse dia de manhã, houve uma 
cerimónia religiosa para as três turmas e a tarde 
foi dedicada à preparação da grande Festa de 
Finalistas.

No dia 23 de junho foi a vez dos alunos dos 
7.º e 8.º Anos, que tiveram, igualmente, uma missa bem emotiva. Por último, 
no dia 8 de julho, todos os alunos dos 1.º e 2.º Ciclos assistiram à eucaristia na 
parte da manhã.

Durante a tarde, os alunos do 5.º ao 8.º Ano realizaram atividades desportivas 
no Fontelo e os alunos do 1.º Ciclo assistiram a teatros realizados pelos alunos 
do Clube de Expressão Dramática.

Entretanto, o Concerto de Final de Ano teve de ser preparado previamente, 
tendo sido transmitido no dia 9 de julho, às 21h30. Esta foi uma oportunidade 

para que, ainda que à distância, toda a Comunidade Educativa estivesse 
unida no encerramento de mais um exigente ano letivo.

Festa de Finalistas

No dia 18 de junho, à noite, a chuva que teimava em cair não impediu os alunos do 9.º Ano de realizarem 
a tão desejada Festa de Finalistas. Foi um momento muito especial, pois no ano anterior não tinha sido possível 
a sua realização. 

Nesta festa, reinou a alegria e a boa disposição. Todos os alunos estavam elegantemente vestidos e partilharam 
um maravilhoso jantar. 

Durante a noite, houve ainda tempo para registar o momento e foram tiradas diversas fotografias dos pares 
do baile, das danças que realizaram e da própria turma. São registos que ficam para a história do nosso Colégio.
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Ocupação de Tempos Livres 
de Verão

Terminaram as aulas a 8 de julho e, logo no 
dia seguinte, começou o habitual e tão ansiado 
campo de férias.

Ao longo desse mês, todos se divertiram na 
realização de diversas atividades, nomeadamente 
desportivas, durante as quais correram, andaram 
de bicicleta e de trotinete, ou pularam nos 
insufláveis. 

Além de todas estas atividades, os alunos 
também fizeram uma visita de estudo ao Museu 
Grão Vasco, à Casa da Ribeira e ao Museu 
do Quartzo (onde visitaram a exposição dos 
dinossauros).

Os alunos do campo de férias foram também 
a Seia, onde visitaram o Museu do Pão e o Museu 
do Brinquedo. 

Mais para o final do mês de julho, foram a 
Penacova, andaram de canoa no rio Mondego, 
fizeram guerras de água e divertiram-se à 
grande.

Também os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 
participaram numa animada semana, repleta de atividades com muita adrenalina e muita emoção. Foram 
inúmeras as atividades realizadas, desde a prática de canoagem a um belo e cansativo passeio pelos Passadiços 
do Paiva. Em Viseu realizou-se o peddypaper pela cidade, assim como atividades didáticas e desportivas. Houve 
ainda a possibilidade de assistir a uma peça de teatro sobre o grande nome da literatura portuguesa Fernando 
Pessoa.

“Adorei todas as atividades. Desde a viagem a Seia, passando pela visualização do filme, tudo foi do meu 
agrado.”

Bernardo Morgado, 2.º B

“Gostei muito da canoagem. Aliás, adorei. Foi a minha mãe que me disse para experimentar e acho que 
quero repetir esta experiência.”

Tiago Silva, 3.º A 

“Na verdade, costumo participar no campo de férias do Colégio porque os meus pais me inscrevem, mas 
eu também gosto muito de fazer as diferentes atividades propostas. Adorei a visita ao Museu do Pão, pois fiz 
uma bolacha com o meu nome.”

Pedro Ramos, 4.º C
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  Abertura do ano letivo

 Tudo começou no dia 10 de setembro. Os alunos dos 1.º e 5.º Anos começaram 
uma nova etapa, com todas as diferenças e mudanças inerentes.

Os alunos do 5.º Ano encontraram-se com novos colegas e pessoas que já não 
viam há muito tempo. Primeiramente, dirigiram-se à sala onde foram apresentados 
ao(à) diretor(a) de turma, conheceram novas disciplinas e ficaram a saber algumas 
regras importantes e o funcionamento da sala de aula.

Os alunos do 1.º Ano começaram em grande, com uma peça de teatro bem 
divertida, e, de seguida, foram até às suas salas. Conheceram melhor os seus 
professores e deliciaram-se com um saboroso lanchinho.

O Clube de Jornalismo e Audiovisual deseja a todos um bom ano letivo.

“No dia da apresentação, gostei muito do recreio e do lanche. Adorei brincar 
com os meus amigos e fiquei entusiasmado por conhecer todos os professores do 
1.º Ciclo. Foi um dia muito divertido!”

Bernardo Pinheiro, 1.º A

“No meu primeiro dia, estava ansiosa por conhecer os espaços, a professora e os 
colegas. Fiquei muito contente por causa dos campos e gostei muito da apresentação 
dos professores através da peça de teatro.” 

Maria Salomé Sá, 1.º B

“Nesta escola sinto-me feliz, sinto-me mesmo bem, porque vivo muitas coisas 
novas. Uma das coisas que me fizeram sentir muito feliz foi conhecer os novos 
amigos. Também gostei do teatro, principalmente de quando um dos professores 
fez de Cónego Barreiros.”

Luz Cardoso, 1.º C

“Na peça de teatro, para além de me sentir contente e bem-disposto, gostei 
dos professores a sairem da cartola. No recreio, gosto do triângulo, do campo e 
de jogar com os meus amigos do infantário. No primeiro dia, gostei de conhecer a 
minha professora, fez-me sentir muito bem!”

André Brinca, 1.º D

“Adorei reencontrar os meus amigos, conhecer a biblioteca e, sobretudo, a possibilidade de usar os dois 
campos para jogar à bola.”

Diogo Caxeina, 5.º B

“No dia da receção, fiquei muito feliz por ver os meus colegas que já não via há muito tempo. A mudança 
de ciclo assusta um pouco, pois tenho mais disciplinas e mais professores, mas acho que vai correr bem. Adorei a 
mudança de edifício e a existência dos campos de futebol. No primeiro dia, gostei sobretudo de conhecer o meu 
Diretor de Turma.”

Simão Fernandes, 5.º C
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Visita ao Centro Histórico

Nas manhãs dos dias 6 e 13 de outubro, as turmas do 3.º Ano dirigiram-se ao 
centro histórico de Viseu, com o propósito de conhecerem de perto os vestígios 
do passado e o património do meio local.

A visita teve a orientação de dois guias turísticos da Câmara Municipal de 
Viseu, que foram ensinando curiosidades sobre alguns dos monumentos mais 
emblemáticos da cidade. 

Esta manhã de aprendizagem culminou com a exploração do Museu de História 
da Cidade de Viseu.

Professoras do 3.º Ano

Dia Europeu do Desporto

No dia 24 de setembro, celebrou-se o Dia Europeu do Desporto. Para assinalar 
de forma diferente este dia, foi convidada uma instrutora de Zumba para interagir 
e fazer algumas danças com os alunos. Todas as turmas participaram na iniciativa e 
foi um momento bastante divertido, com muito ritmo e imensa alegria à mistura.

Alunos do 9.º Ano assistem à peça Auto da Barca do Inferno

No dia 16 de novembro, os alunos do 9.º Ano do Colégio da Via-Sacra 
dirigiram-se ao Auditório da Igreja Nova para assistirem à dramatização do muito 
conhecido auto de moralidade Auto da Barca do Inferno, escrito por Gil Vicente. 
A dramatização da peça foi executada pela Companhia de Teatro “Actus”.

Nós já tínhamos abordado a cena introdutória da obra, assim como os aspetos 
formais da mesma; portanto, já tínhamos uma ideia daquilo que iríamos ver. 
Estávamos com uma expectativa positiva em relação àquilo a que estávamos 
prestes a assistir. Esta iria ser uma experiência não só educativa, mas também 
de lazer. Quando começámos a assistir à peça, deparámo-nos com um diabo 
completamente diferente do esperado: os trajes eram cómicos, assim como a  
sua personalidade. 

Durante a peça estivemos sempre a rir. Tanto o texto como a representação eram excecionais, tudo 
combinava na perfeição. Foi uma experiência fantástica!

Inês Sá, José Tiago Gouveia, Pedro Mazêda, 9.º A
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Dia do Colégio

No passado dia 7 de outubro, comemoraram-se os 113 anos de existência 
do Colégio da Via-Sacra. 

Na parte da manhã, tiraram-se as fotos de turma e realizaram-se alguns 
trabalhos na sala de aula no âmbito do tema anual. De seguida, toda a 
comunidade escolar se deslocou para o Pavilhão, onde decorreu a habitual 
Eucaristia, presidida pelo Bispo de Viseu, D. António Luciano, contando 
com a presença do Diretor e assistente espiritual, Padre António Henrique. 
Decorreu, logo de seguida, a habitual nomeação do melhor aluno, prémio 
promovido pela Associação de Antigos Alunos. Nesta cerimónia, ao contrário 
do costume, foram nomeados dois alunos: um que terminou no ano transato 
e outro que saiu há dois anos, mas que ainda não tinha recebido o referido 
reconhecimento devido à pandemia que nos assolou.

O típico prato de lombo de porco acompanhado das batatas fritas não 
faltou, assim como o jogo entre professores e alunos, cujo resultado foi 
positivo para os mais experientes (2-1). A novidade e momento de destaque 
deste dia foi o lanche partilhado que, excecionalmente, se realizou na sala 
de aula de cada turma. Foi um momento bastante agradável, descontraído 
e muito animado.

“Eu gostei de ver a atribuição dos prémios aos melhores alunos e gostava 
de, um dia, ser eu!”

Alice Barbosa, 2.º D

 “A minha parte preferida do Dia do Colégio foi o lanche partilhado, 
pois comi muitos doces!”

Margarida Constantino, 4.º A

“Adorei a tarde, sobretudo o lanche partilhado, pois pude estar com os 
meus amigos e tivemos oportunidade para conversar e comer.”

Leonor Constante, 6.º A

“Gostei de assistir ao jogo professores-alunos; porém, o resultado não foi 
o desejado. Acho que os alunos jogaram melhor e houve penaltis que ficaram 
por marcar. Da próxima vez vai correr melhor para o lado dos alunos!”

Martim Almeida, 7.º C

“No Dia do Colégio, a parte da tarde é sempre a mais divertida. No jogo, 
acho que os alunos deveriam ter saído vencedores. O lanche partilhado foi 
espetacular.”

Alexandra Abrantes, 8.º B
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Exposição “Alterações climáticas” 

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 8.º 
Ano visitaram, nos dias 2 e 3 de novembro, a exposição “Alterações 
Climáticas”, na Casa do Adro, no centro de Viseu.

Esta exposição enquadra-se no projeto “O Futuro é Amanhã”, 
da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, cujo principal 
objetivo foi motivar para a sensibilização, a reflexão, o debate e a 
divulgação da problemática das alterações climáticas na comunidade 
educativa.

A exposição está em itinerância em todos os Agrupamentos de 
Escolas e Escolas Não Agrupadas dos 14 municípios da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, dirigindo- 
-se aos alunos do Ensino Básico.

Os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre a urgência na mudança de atitudes, relativas a esta 
temática, quer a nível individual, quer a nível comunitário, realizando atividades práticas e experimentais.
 

Visita ao Museu do Quartzo

No início de novembro, as turmas do 7.º Ano, no âmbito da 
disciplina de Ciências Naturais, realizaram uma visita de estudo 
guiada ao Museu do Quartzo – Centro de Interpretação Galopim de 
Carvalho, em Viseu.

Único no mundo, este é um centro interativo de exploração 
do património geológico e natural, dedicado exclusivamente a um 
mineral: o quartzo. Este espaço promove o reconhecimento do 
património geológico como parte integrante do património natural, 
promovendo a sua proteção, preservação e valorização.  Possui uma 
coleção centrada na mineralogia, onde se explora a utilidade dos 
minerais e se desperta o interesse para o seu estudo. Aqui, os alunos 
puderam ver de perto rochas e minerais estudados durante as aulas 
de Ciências Naturais. Puderam ainda observar uma exposição com 
uma forte componente interativa, onde o quartzo é explorado em 
toda a sua importância mineralógica, geológica e económica, e uma 
exposição denominada “Os dinossauros vão ao Museu do Quartzo”, 
que visa dar a conhecer a evolução da biodiversidade, assim como 
os muitos seres vivos que se foram extinguindo, ao longo dos anos.
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Banco Alimentar Contra a Fome

O Colégio da Via-Sacra e a APAVISA (Associação de Pais do Colégio da Via-
-Sacra) associaram-se, uma vez mais, à campanha de recolha de alimentos do 
Banco Alimentar Contra a Fome. Na semana de 22 a 26 de novembro, através 
da APAVISA, foram recolhidos mais de 400 kg de produtos, fruto da dádiva dos 
alunos. No fim de semana de 27 e 28, pais e professores do Colégio participaram 
na recolha de alimentos no Auchan do Palácio do Gelo. O nosso muito obrigado 
a todos os que colaboraram e doaram os produtos.

XL Olimpíadas de Matemática

No passado dia 10 de novembro, pelas 15h30, realizaram-se, mais uma 
vez, no nosso Colégio, as XL Olimpíadas Portuguesas de Matemática.

Este ano participaram cerca de 80 alunos, enchendo a cantina por 
completo com muitos conhecimentos matemáticos.

Os alunos gostaram da experiência e esperemos que voltem a repeti-la 
no próximo ano.

Clube de Matemática

Magusto

No dia 11 de novembro, dia de S. Martinho, comemorou-se o Magusto no Colégio da Via-Sacra. Tudo indicava 
que se voltaria à tradicional fogueira. No entanto, devido à situação pandémica, os festejos tiveram de ser 
adequados e os alunos não puderam realizar as atividades normais num dia de Magusto, ou seja, saltar a fogueira 
e enfarruscarem-se uns aos outros. Ainda assim, o dia foi marcado da forma possível e todos os alunos receberam 
umas castanhinhas assadas que puderam saborear no final da tarde.

Professor Sérgio Tavares

Faleceu, no passado dia 10 de novembro, o Professor Sérgio de 
Figueiredo Tavares, com 90 anos de idade. Professor no Colégio a partir da 
década de 70 até 1999, contribuiu para a formação de algumas gerações de 
alunos que passaram por esta casa. O Colégio lembra o amigo e agradece 
todo o trabalho aqui desenvolvido.
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UM OLHARSOBRE...
Respeitar, Amar e Crescer no Natal

O frio chegou. A cidade está movimentada, ganhou um colorido especial! As pessoas circulam apressadas, 
correm rua acima, rua abaixo, acompanhadas por harmoniosas e suaves melodias anunciando a chegada do Natal. 

 É o Natal! Sim, é o Natal, mas todos sabemos que o Natal é muito mais do que isso. O Natal é algo de tão 
sublime e grandioso que não podemos ignorar ou simplesmente esquecer. 

O Natal tem que ser especial, uma festa que nos una num saudável e agradável ambiente de serenidade, em 
que haja amor e respeito pelo próximo, cuidando uns dos outros, não deixando ninguém para trás, abandonado, 
com fome ou frio. 

O Natal é a festa das famílias. Façamos, pois, em família, das pequenas coisas grandes gestos de amor e 
tudo será diferente. 

Meditemos um pouco nos pequenos, mas grandes conselhos destes nossos amiguitos do 4.º Ano e, certamente, 
seremos capazes de fazer a diferença. Então, vamos todos RESPEITAR, pois essa é a melhor forma de AMAR.

Bom Natal para todos nós!
Professora Beatriz Simões

Nós amamos Jesus
E respeitamos toda a gente.
Seja grande ou pequeno,
O amor vence sempre.

Benedita Santos, 4.º A

Natal é tempo de paz,
É tempo de respeitar.
É aniversário de Cristo.
Natal é tempo de amar.

Natal é época de alegria,
É época de felicidade.
É tempo de acreditar.
Natal… é tempo de verdade.

Marta Peixinho, 4.º A

“O Menino Jesus é colocado no presépio 
junto de Maria e José e esse é o sentido do 
Natal: estar junto da família.” 

Vitória Loureiro, 4.º C

O Natal não é receber, é amar e crescer. 

Diogo Nicola, 4.º C

No Natal, normalmente as pessoas esperam até à meia-noite para 
abrirem os presentes. Mas os presentes não são a coisa mais importante, 
o mais importante é saber respeitar, amar, crescer, agradecer, aceitar a 
verdade, ser solidário e aproveitar a época mágica do Natal.

Beatriz Correia, 4.º A

O Natal é a família,
Que é muito especial.
Vamos respeitar e amar.
Isso é fenomenal!

Passear com o pai e a mãe…
Ver a linda cidade decorada…
Mais um ano para crescer
E ajudar quem não tem nada.

Diana Cunha, 4.º C
Ilustração: Arthur Brilhante, 2.º B
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T E L A SE PAUTAS

“We’re going to be friends”, 
de The White Stripes

Fall is here, hear the yell 
Back to school ring the bell
Brand new shoes, walking blues
Climb the fence, books and pens
I can tell that we’re gonna be friends (bis)
Walk with me, Suzy Lee
Through the park and by the tree
We will rest upon the ground
And look at all the bugs we found
Safely walk to school without a sound (bis)
Here we are, no one else
We walked to school all by ourselves
There’s dirt on our uniforms
From chasing all the ants and worms
We clean up and now it’s time to learn (bis)
Numbers, letters, learn to spell
Nouns, and books, and show and tell
At playtime we will throw the ball
Back to class, through the hall
Teacher marks our height against the wall (bis)
We don’t notice any time pass
We don’t notice anything
We sit side by side in every class
Teacher thinks that I sound funny
But she likes the way you sing
Tonight I’ll dream while in my bed
When silly thoughts go through my head
About the bugs and alphabet

And when I wake tomorrow I’ll bet
That you and I will walk together again
I can tell that we’re gonna be friends (bis)

Nós iremos ser amigos

O outono chegou, ouça o grito 
De volta à escola, toca a campainha
Sapatos novos, o andar lento
Pula a cerca, livros e canetas
Consigo sentir que iremos ser amigos (bis)
Caminha comigo, Suzy Lee
Pelo parque e junto à árvore
Nós iremos descansar na relva
E observar todos os insetos que encontrarmos 
E caminhar tranquilamente para a escola sem dizer nada (bis)
Aqui estamos, ninguém por perto
Nós caminhamos até a escola sozinhos
Há terra nos nossos uniformes
De apanhar todas as formigas e minhocas
Nós limpamo-nos e agora é a hora de aprender (bis)
Números, letras, aprendemos a soletrar
Nomes e livros, mostrar e contar
No intervalo nós atiraremos a bola
De volta à aula, pelo corredor
A professora marca a nossa altura na parede (bis)
E não notamos o tempo a passar
Nós não notamos nada
Nós sentamo-nos lado a lado em todas as aulas
A professora acha que eu sou engraçado
Mas ela gosta da maneira como tu cantas
À noite eu irei sonhar na minha cama
Enquanto pensamentos tontos passam pela minha cabeça
Sobre os insetos e o alfabeto
E amanhã quando acordar eu irei apostar
Que tu e eu iremos caminhar juntos de novo
Consigo sentir que iremos ser amigos (bis)

Wonder, de Stephen Chbosky

Wonder é um filme que retrata a vida de um rapaz, Auggie Pullman, de dez anos, 
que sofre de síndrome de Treacher Collins, uma malformação congénita rara que se 
manifesta em deformações no crânio e na face. 

Na altura de iniciar o 5.º Ano, os pais entendem que esse seria o momento ideal 
para ele deixar de estudar em casa. Inicialmente, não tinha amigos e era gozado com 
muita frequência, mas a família, principalmente a sua mãe,trabalhava afincadamente 
na autoestima do menino, com o intuito de ele ter ferramentas para lidar com o bullying 
na nova escola. Foi também a mãe, que o ensinou a usar a imaginação e o fez ficar 
fascinado pelo espaço e pelos filmes de Star Wars, levando-o a desejar ser astronauta.

Apesar de consciente do grande desafio que tinha pela frente, Auggie não esperava 
que o seu aspeto pudesse causar tanta repugnância e maldade nos colegas. Contudo, 

à medida que os dias vão passando, acaba por fazer amigos e por ser aceite por muita gente na escola. 
Com uma moral inspiradora e um elenco excecional, o Clube de Jornalismo e Audiovisual recomenda este 

drama, que nos relembra que a essência vale mais do que a aparência.  
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

Idiotas úteis e inúteis, 
de Ricardo Araújo Pereira

Através de mais de uma centena de crónicas, 
Ricardo Araújo Pereira dá a sua singular opinião – claro 
está, a seu jeito -, acerca dos mais díspares temas, 
desde a “vida política brasileira à cirurgia cosmética 
facial do Rambo, da etiqueta respiratória sob pandemia 
ao teorema dos macacos infinitos, […] da infância 
Fortnite ao politicamente correto”.

Não se pode deixar de realçar partes de algumas 
das crónicas, como a que se apresenta como “Parabéns, 
Facebook. E boa sorte na vida”, a qual nos leva a refletir 
sobre “comportamentos” que se banalizaram no dia-a- 
-dia de algumas pessoas, no que diz respeito ao uso desta 
rede social e/ou outras. A estes comportamentos, faz-se 
referência a um simples desejar de bom aniversário. E 
cito “Se um amigo faz anos, dou-lhe os parabéns com a 
boca, artesanalmente. Eu falo, os sons propagam-se no 
ar, e ele ouve. Tudo sem a intermediação de quaisquer 
bonecos amarelos. Em vez de cinco mil amigos, tenho 
uns dez. Às vezes discutimos, mas não em público, com 
desconhecidos a verem e a comentarem a discussão. 
De vez em quando encontro pessoas que já não via 
há muito, mas é na rua. Cumprimento-as e depois 
retomamos as nossas vidas, cientes de que, se tínhamos 
perdido o contacto, por alguma razão foi.”

É também de destacar a crónica que dá título 
ao livro, onde podemos ver, em parte, a crítica à 
personalidade de alguns indivíduos que compõem a 
nossa sociedade. O livro leva-nos a perceber que o autor 
aborda temas, ainda que de forma caricaturada, que 
realmente merecem alguma reflexão da nossa parte. 

Professor Nuno Lopes

A Seleção, de Kiera Cass

A Seleção, de Kiera Cass, é um livro de leitura 
cativante que nos prende do início ao fim. 

Inicialmente, poder-se-ia pensar que se trata de uma 
típica história de princesas, com os perigos e peripécias 
associados. Porém, este livro conta a história de uma 
rapariga que vivia num reino cheio de desigualdades, 
dividido em 8 castas. A personagem principal chama-se 
America Singer, que pertence à casta 5 e é uma artista 
musical. 

Entretanto, surge uma grande oportunidade em 
que apenas trinta e cinco raparigas de todo o Reino são 
selecionadas com o objetivo de conquistar a coroa. Na 
verdade, é uma possibilidade única na vida, uma hipótese 
de escaparem ao destino que lhes está traçado desde 
o nascimento e de viverem todo o encanto de vestidos 
belíssimos e jóias de grande valor. 

Para America Singer, esta seleção é um pesadelo, uma 
vez que irá ter que deixar a sua família e virar as costas 
ao seu amor secreto (que pertence a uma casta mais 
baixa que a sua) para competir por algo que não deseja.

Continuará por amor ou pela coroa?

Margarida Barroso, Maria João Ferreira 
e Matilde Santos, 8.º B
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&FAMOSOS   TALENTOSOS
Madalena Figueira

Madalena Almeida Figueira é aluna do 9.º A e desde cedo mantém uma 
forte ligação com a natação, tendo integrado o Clube Académico de Viseu 
com apenas 5 anos. Desde muito cedo começou a acompanhar o seu irmão nas 
provas, o que, inevitavelmente, acabou por influenciar a escolha do desporto 
que viria a tornar-se pilar na sua vida.

   A Madalena considera que a natação é uma modalidade desafiadora, 
mas simultaneamente encantadora, que a obriga a uma grande organização 
do tempo, pois tem treinos de segunda a sábado, durante uma hora e meia. 
Quando tem provas, chegam a ter a duração de duas horas por dia. Ora, os 
estudos não ficam de lado e, como tal, normalmente usa as salas de estudo, 
a tarde de quarta-feira e os fins de semana para estudar. Com uma boa gestão 
e organização do tempo, consegue conciliar tudo.

   Não planeia seguir a modalidade a nível profissional. Porém, no seu 
currículo já constam várias medalhas, incluindo três em competições zonais, 
que englobam nadadores de toda a zona norte de Portugal. 

   A natação, obviamente, ocupa grande parte do seu tempo, mas, quando é possível, gosta de sair com os 
seus amigos, ver séries e filmes, atividades típicas de qualquer outro adolescente. Ainda assim, esta modalidade 
é a sua grande paixão, até porque a ajuda física e mentalmente e, também, a auxilia a abstrair-se dos problemas 
da escola. 

   De entre os diversos atletas da modalidade, Madalena aponta como sua referência Katie Ledecky.

Kathleen Ledecky 

Kathleen Genevieve Ledecky, mais conhecida por Katie, nasceu nos 
Estados Unidos da América, concretamente, em Washington, no dia 17 
de março de 1997. É filha de David e Mary Gen Ledecky e tem um irmão 
mais velho, que também é nadador, com quem, aliás, começou a nadar 
por volta dos seus 6 anos.

Com apenas 15 anos, surpreendeu o mundo ao participar nos Jogos 
Olímpicos de Londres, em 2012, conquistando a medalha de ouro na prova 
dos 800m livres.

Em 2013, conquistou cinco títulos no Mundial de Barcelona. Em 2015, 
conquistou cinco medalhas de ouro no Mundial de Natação de Kazan, na 
Rússia. Em 2016, somava já treze recordes.

Neste sentido, a participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
era muito esperada e em nada dececionou, apesar da concorrência dura de 
nadadoras como Sarah Sjostrom. Seguidamente, em Tóquio, somou cinco 
ouros Olímpicos, acumulando com os seus quinze títulos no Campeonato 

Mundial, tornando-se, assim, a atleta feminina de natação a ser mais condecorada.
Atualmente, Katie é detentora dos recordes mundiais nos 400m, 800m e 1500m livres.

                         
                                                               Fontes:

https://www.teamusa.org/usa-swimming/athletes/katie-ledecky
https://olympics.com/pt/atletas/katie-ledecky
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FAMOSOS   TALENTOSOS
Martim Carvalho

Martim Salvador de Carvalho, aluno do 9.º C, desde os 6 anos mostra 
um gosto pela aprendizagem do piano. Tudo começou com uma visita a uma 
loja de instrumentos musicais com os seus pais, onde havia um piano em que 
podiam tocar. Martim aproximou-se do instrumento e fez uma sequência de 
notas, levando toda a gente a perceber que era o seu instrumento de eleição. 
Depois desse dia, nunca mais parou de tocar, começando inclusivamente a 
ter formação na área.

Diz que escolheu o piano, pois “o instrumento tem um timbre magnífico 
e toda uma dinâmica incrível, desde o pedal a funcionar no ritmo do pé até 
às mãos a deslizar harmoniosamente sobre as teclas”. 

Na verdade, o pai e os irmãos sempre estiveram ligados à música e o avô 
foi o grande impulsionador desta situação, pois sempre os incentivou a tocar 
instrumentos. Graças a este estímulo, a família chegou mesmo a criar uma 
banda que perdura até hoje. 

Em conversa com o Martim, percebe-se, claramente, que o piano é a 
sua grande paixão, paixão essa que exige prática e muita concentração, mas que é, simultaneamente, um 
permanente desafio, pois quanto mais difícil for a partitura mais treino exigirá.

Além deste instrumento musical, o Martim também toca bateria e adorava dominar a guitarra. 
Sempre viu o piano como um passatempo e uma atividade que o completa, nunca pensando numa perspetiva 

profissional para o futuro. A esse nível ainda não tem planos definidos, mas revela uma inclinação para engenharia 
ou medicina.

Na história de pianistas e compositores há muitos nomes incríveis; como ídolo, nessa área, o Martim destaca 
a sua admiração por Chopin. 

Chopin

Frédéric François Chopin, também chamado de Fryderyk Franciszek Chopin, 
foi um pianista e compositor polaco da era romântica. É muito conhecido por 
ser um dos maiores compositores e pianistas da história da música. Havendo 
dúvidas quanto à data do seu nascimento, supõe-se que tenha acontecido a 22 
de fevereiro ou a 1 de março de 1810, em Zelazowa Wola, na atual Polónia. 
Este ilustre pianista era filho de Mikołaj Chopin, um professor de francês, e 
de Tekla Justyna Krzyżanowska. Chopin foi uma criança-prodígio e começou a 
estudar piano aos 6 anos, tendo escrito a sua primeira composição por volta 
dos 7. Na adolescência, Chopin começou a estudar no Conservatório de Música 
de Varsóvia e, pouco tempo depois, mudou-se para Viena, na Áustria, com o 
objetivo de expandir os seus conhecimentos. 

Chopin ficou bastante conhecido pelo facto de possuir uma incrível 
capacidade de improviso enquanto tocava, facto que leva à dificuldade de 
encontrar versões definitivas das suas músicas.

De entre o seu vasto leque musical, destacam-se algumas peças famosas, 
como a “Marcha Fúnebre” e a “Valsa do Minuto”.

Este notável compositor faleceu de tuberculose crónica a 17 de outubro de 
1849, com apenas 39 anos, em Paris.

Fontes:
https://escola.britannica.com.br/artigo/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Chopin/483176

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopi
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REPÓRTER MOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME: Rui Alexandre de Jesus Martins de Almeida
PROFISSÃO: Professor de TIC

Mais uma vez, o Repórter Mocho procurou conhecer um pouco melhor um professor da família Colégio da 
Via-Sacra. Desta feita, conversámos com o “grande” professor Rui Almeida.

Repórter Mocho - Acreditamos que tenha vivido 
uma infância muito feliz. De que se recorda desse 
tempo? 

Rui Almeida – Sim, tive uma infância muito feliz. 
Recordo-me de brincar com os meus amigos na aldeia 
e, principalmente, de jogar futebol, sendo obrigado a 
regressar a casa quando ouvia a minha mãe a chamar- 
-me pelo primeiro e último nome! Fiz grandes amizades 
que perduram até hoje.

Repórter Mocho - Qual foi o seu percurso 
académico?

Rui Almeida - O meu percurso académico foi 
recheado de bastantes experiências, sempre envolvido 
no movimento associativo. No 10.º Ano, optei por 
frequentar um curso tecnológico de Eletricidade/
Eletrónica, do qual gostei bastante. Contudo, não era 
o que eu desejava fazer para o resto da vida. 

No ensino superior, uma vez que os computadores 
começavam a entrar em moda, decidi arriscar pelo 
Curso de Informática e, assim, frequentei o curso 
de Sistemas e Informática no Instituto Superior 
Politécnico de Viseu.

Repórter Mocho - Como surgiu a escolha 
de ser professor de informática? Recebeu 
alguma influência?

Rui Almeida – Se me perguntassem na 
minha adolescência qual a profissão que 
gostaria de ter, professor seria a última 
da lista! Ser professor, numa primeira 
instância, surgiu como uma oportunidade de 
emprego, visto que terminei o curso a uma 
quarta-feira e foi-me proposto na sexta- 
-feira seguinte dar aulas de Informática na 
Escola Profissional Mariana Seixas. Um pouco 
receoso, aceitei essa proposta, mas também 
como mais um desafio. 

A minha maior influência foi um professor 
maravilhoso que tive no ensino superior (o 
Professor Francisco Morgado – curiosamente, pai 

de um ex-aluno da nossa escola), muito divertido, que 
conseguia cativar e motivar os alunos nas suas aulas. Era 
um sítio onde gostava de estar e onde se notava a paixão 
de ensinar por parte desse professor.

Repórter Mocho - Sempre desejou ser professor de 
Informática?

Rui Almeida – Não, nunca pensei ser professor. Mas 
confesso que é uma profissão que aprendi a adorar. O 
facto de, com 20 anos, ter tirado o curso de treinador 
de basquetebol deu-me alguma experiência em lidar 
com jovens, em perceber os seus problemas e ajudá-los 
a perceber como ultrapassar algumas dificuldades. Tal 
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Livro marcante: When the game was ours, de Larry Bird, Magic Johnson e Jackie MacMullan
Música de eleição: “One More Light”, dos Linkin Park
Cor favorita: Vermelho
Cidade de sonho: Los Angeles
Comida preferida: Leitão assado
Filme inesquecível: Braveheart, de Mel Gibson

como no desporto, não aprendemos todos ao mesmo 
ritmo nem da mesma forma.

Repórter Mocho - Há quanto tempo é que está 
a trabalhar no Colégio e como está a correr esta 
experiência?

Rui Almeida - Sou professor há 17 anos e estou 
no Colégio há 7. No início, foi bastante desafiante, 
pois nunca tinha dado aulas ao 1.º Ciclo, mas hoje é 
maravilhoso ver o que estes meninos conseguem fazer 
com tão pouca idade.

Repórter Mocho - Quais os desafios ou dificuldades 
que enfrenta no desempenho das suas tarefas?

Rui Almeida – Na minha área, tenho a sorte de 
as crianças já crescerem a “mexer” em tudo o que 
é tecnologia, o que, aliado à imensa curiosidade que 
têm, faz com que o processo de ensino e aprendizagem 
seja bastante fácil. 

A maior dificuldade revela-se no início do 1.º Ano, 
uma vez que a maioria das crianças ainda não sabe 
ler nem escrever, mas também é aqui que se vê a sua 
maior evolução.

           
Repórter Mocho - O que destaca como mais 

gratificante no seu trabalho com crianças?
Rui Almeida – O mais gratificante é ver as suas 

caras, os sorrisos e a felicidade de quando as vou 
buscar à sala, deixando transparecer que adoram a 
disciplina, e, depois, acompanhar a evolução que vão 
tendo ao longo dos anos.

Repórter Mocho - Na área da informática, já criou 
algum programa ou algum jogo?

Rui Almeida – Sim, criei já alguns programas 
de gestão e alguns websites. Jogos, só nas aulas de 
Formação Complementar, com os maravilhosos alunos 

dos 3.º e 4.º Anos.

Repórter Mocho - Sabemos que tem uma ligação 
especial com o basquetebol. Como surgiu este desporto 
na sua vida?

Rui Almeida – Por incrível que pareça, antes de ser 
basquetebolista, fui guarda-redes no Clube de Futebol 
“Os Repesenses”, mas, devido a algumas injustiças no 
futebol, na altura decidi experimentar o basquetebol. 
Nesta incrível modalidade, tive as minhas maiores alegrias, 
mas também as maiores tristezas… Mas isso dava outro 
livro de histórias!

Repórter Mocho - Foi graças a si que nasceu o Clube 
de Basquetebol no Colégio?   

Rui Almeida – Não, penso que este clube nasceu 
com o Professor João Mota, grande amigo e também 
colega de equipa no Gumirães Basket. Com este clube, 
os nossos alunos conseguem ter uma visão daquilo que é 
diferenciador nesta modalidade.

Repórter Mocho - O que costuma fazer nos seus 
tempos livres?

Rui Almeida – Nos meus tempos livres, que são poucos, 
gosto de tocar guitarra ou viola. Bem, “tocar” talvez seja 
demasiado irrealista! Gosto de “fazer barulho” com a viola 
e com a guitarra. 

Gosto de jogar FIFA com os meus amigos e de passear 
com a minha família. Depois há o basquetebol!

Repórter Mocho – Aproximamo-nos de uma época 
mágica, repleta de simbolismo. Que mensagem natalícia 
gostaria de deixar aos alunos do Colégio da Via-Sacra?

Rui Almeida – Que sejam felizes e que façam os outros 
ainda mais felizes! Por norma, eu sou mais feliz quando 
todos à minha volta também o são. Por isso, que todos 
contribuam para essa felicidade coletiva!
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NO NOSSO JARDIM
Dia da Alimentação

No dia 16 de outubro, foram várias as atividades realizadas nas salas, sempre a pensar numa alimentação 
saudável. Depois de confecionadas, os petizes decoraram panquecas e, depois, deliciaram-se com elas. 

As borboletas

As borboletas…
Brancas, 
Azuis, 
Amarelas e pretas…
Brincam na luz as belas borboletas.

Borboletas brancas
São alegres e francas.

Borboletas azuis
Gostam muito de luz.

As amarelinhas
São tão bonitinhas!

E as pretas, então…
Oh, que escuridão!

Sala das Borboletas (0 e 1 Anos)

Um ano de bonitas recordações!

Um novo ano chegou
E, com ele, novos amiguinhos!
Os Girassóis ficaram radiantes
E receberam-nos com muitos miminhos!

À nova sala chegou, também,
A mais bela das estações.
O outono veio para ficar
E trazer muitas recordações!

O Dia da Alimentação
Foi importante para aprender
Que os legumes e as frutas
São essenciais para crescer!  

No Dia das Bruxas,
Recebemos com atenção
As bruxas e os monstrinhos
Que adoraram ouvir a nossa canção!

Sala dos Girassóis (2 Anos)
Trabalho: Pedro Batista, Sala  dos 5 Anos 
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Pão-por-Deus

No dia 29 de outubro, comemorámos o Pão-por-Deus antecipadamente. 
É uma tradição portuguesa em que as crianças vão de porta em porta pedir 
o pão-por-deus e recitam versos: “Bolinhos e bolinhós, para mim e para 
vós. Bolinhos e bolinhós, para mim e para vós”. Recebem como oferenda 
pão, broas, bolos, romãs ou frutos secos, que colocam dentro dos seus 
sacos de pano. Neste dia, as crianças vieram fantasiadas de casa.

O outono já chegou

O outono já chegou
Com folhas especiais,
Amarelas, castanhas,
Vermelhas e outras mais.

Na Salinha das Estrelinhas,
No dia da música cantámos.
O magusto e o S. Martinho
Com castanhas festejámos.

Para alegria de todos,
De pijama para a escola viemos,
Celebrando um dia especial
E lembrando a bela família que temos.

Sala das Estrelinhas (3 Anos)

Entramos felizes na nossa sala

Entramos felizes na nossa sala
E com as cores de outono vamos pintá-la,
Para que possamos receber bem a nova estação
E ficarmos com ela gravada no coração.

As regras da sala abordámos,
O corpo humano trabalhámos.
Quanto mais temas exploramos,
Com mais conhecimento e mais entusiasmados ficamos.

Sala das Pipocas (4 Anos)

Mais um ano a começar

Mais um ano a começar!
Aventuras e aprendizagens
Na Sala dos Pintores não vão faltar!
E na revista “Ecos da Via-Sacra”
Vamos sempre partilhar!

Sala dos Pintores (5 Anos)
Trabalho: Duarte Marques, Sala dos 3 
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ENTREVISTA COM . . .

Abel Joaquim Tavares Dias nasceu a 4 de janeiro de 1970 em Arcozelo das 
Maias, Oliveira de Frades. Licenciou-se em Teologia e é mestre em Teologia/
Cristologia e em Administração e Gestão Escolar. É diretor do Secretariado 
Diocesano da Educação Cristã (SDEC) e Professor de Educação Moral e Religiosa 
Católica (EMRC). 

Ecos da Via-Sacra: O que faz um Secretariado 
Diocesano de Educação Cristã?

Abel Dias: O SDEC tem a responsabilidade de 
dinamizar e coordenar todo o setor da educação 
cristã da Diocese de Viseu, nos seus diversos espaços 
e âmbitos, embora a parte mais visível seja a 
dinamização e a coordenação da Catequese, nas 
paróquias, e da disciplina de EMRC nas escolas, 
públicas e privadas. 

Ecos da Via-Sacra: Quais são as principais linhas 
de orientação da nossa Diocese neste sector? 

Abel Dias: Neste ano pastoral, marcado pela 
pandemia e pelo sínodo, a nossa principal preocupação 
é trilhar novos caminhos. Concretamente, trata-      
-se de, em comunhão, nos deixarmos surpreender 
pelo Espírito Santo que constantemente nos desafia 
a encontrar e a percorrer novos caminhos que 
proporcionem, fundamentalmente, um encontro 
pessoal com Jesus Cristo, ao mesmo tempo que 
promovem a capacidade de viver em relação e em 
união com os outros. Na catequese temos o desafio 
do novo itinerário de iniciação à vida cristã com as 
famílias, com as crianças e com os adolescentes e, 
na disciplina de EMRC, temos a revisão dos atuais 
manuais. 

Ecos da Via-Sacra: Qual o papel da EMRC nas 
escolas, neste momento?

Abel Dias: Penso que o papel e o desafio para 
EMRC, na escola de hoje, é o de tornar presente a 

mensagem cristã no processo pessoal de ensino/
aprendizagem dos nossos alunos. Esta disciplina 
oferece-lhes uma chave de interpretação cristã 

da vida e do mundo que os ajuda a discernir a realidade 
e a construir um mundo mais fraterno e humano. Para 
isso, é fundamental que a disciplina valorize a fé, a 
espiritualidade, a alteridade e a interioridade, uma 
vez que, nos dias de hoje e em muitos casos, é a única 
ocasião de contacto com a mensagem cristã. Deve 
fazê-lo não impondo a sua visão, mas dialogando com 
todos e com tudo o que conduz ao bem e à verdade. 
Por outro lado, deve proporcionar-lhes um espaço de 
confiança e abertura que permita um encontro com a 
sua própria experiência de vida e uma opção de crescer 
em humanidade. 

Ecos da Via-Sacra: Tem desenvolvido uma grande 
atividade com os jovens ao nível das escolas. Como vê 
a juventude de hoje?

Abel Dias: Os jovens sempre foram uma força 
positiva para o desenvolvimento, quando são ouvidos, 
valorizados e desafiados à construção de um mundo mais 
justo e fraterno. Acho que nós, adultos, devemos pedir 
perdão aos jovens, porque nem sempre os levamos a 
sério, isto é, nem sempre os ajudámos a ver o caminho 
e raramente nos predispusemos a caminhar com eles. 
Muitas vezes, não conseguimos fazê-los sonhar, nem 
tão pouco tivemos a capacidade de os entusiasmar. 
Raramente os enraizámos em valores humanos e 
civilizacionais que tínhamos obrigação de testemunhar 
com o nosso exemplo. Como consequência, estão a 
crescer num mundo digital e materialista e a respirar uma 
crise de valores. É urgente recuperar a interioridade, a 
espiritualidade, o afeto, a proximidade e a relação com 
o(s) outro(s). É urgente testemunhar e propor-lhes uma 
vida com sabor a Evangelho. Desafiá-los, como nos pede 
o Papa Francisco, a sentirem-se irmãos (Fratelli Tutti), 
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Abel Dias

“É urgente recuperar 
a  i n t e r i o r i d a d e ,  a 
espiritualidade, o afeto, 
a proximidade e a relação 
com o(s)outro(s).”

empenhados na construção de um mundo melhor, 
mais justo e pacífico. Para isso, é necessário escutar 
os jovens, dialogar com eles e, sobretudo, como nos 
diz o psicólogo Carl Rogers, “ver o mundo através 
dos seus olhos e não ver o nosso mundo refletido nos 
olhos deles”. 

Ecos da Via-Sacra: Taizé tem sido um marco na 
experiência de muitos jovens estudantes...

Abel Dias: É verdade, e da minha experiência 
tem sido um marco pelas razões que anteriormente 
disse. Taizé proporciona aos jovens aquilo por que 
eles muito anseiam: uma experiência de oração, de 
comunhão fraterna e de simplicidade, que os torna 
a todos irmãos, comprometidos com a construção de 
um mundo a saber a Evangelho. Taizé, para muitos, 
questiona uma vida solitária e frenética, vivida a um 
ritmo alucinante e rotineiro e, muitas vezes, vazia 
de sentido, desafiando-os a sonhar e construir, na 
tranquilidade do silêncio, da oração, do trabalho e do 
convívio, uma vida com sentido, cheia de objetivos. 

Ecos da Via-Sacra: Sendo professor, como olha 
para a escola e para os grandes desafios que se colocam 
à educação, em particular neste tempo de pandemia?

Abel Dias: A situação atual veio reforçar a 
necessidade de uma educação integral que inclua 
todas as dimensões do ser humano. É necessário ser 
saudável, não só do ponto de vista físico, mas também 
espiritual, moral e cultural. Assim, os alunos ficarão 
mais bem preparados para um futuro que será cada 

vez mais incerto, e com competências socioemocionais 
que lhes permitirão ser verdadeiramente felizes e 
empenhados numa felicidade comum. A educação 
e os projetos educativos terão de combater a 
lógica dominante da economia e do consumismo/
materialismo que valoriza unicamente o poder e o 
dinheiro, de tal maneira que a dignidade da pessoa 
humana é deixada de lado, ofuscada e até destruída. 
Precisa-se de uma educação que vá ao encontro 
das inquietações do ser humano, que seja aberta à 
dimensão da transcendência, da fraternidade, ao 
mesmo tempo que lança amplos desafios, pessoais e 
comunitários.

Ecos da Via-Sacra: Tem estado ligado ao Colégio: 
foi aqui professor e é pai de uma aluna. Que mensagem 
deixaria aos alunos do Colégio?

Abel Dias: A mensagem só pode ser de esperança 
e otimismo para sonharem grandes coisas. Tenham a 
coragem de ter Esperança. Sonhem que convosco o 
mundo pode ser diferente. Se derem o melhor que 
têm e são, estarão a ajudar o mundo a ser diferente 
e melhor. Não deixem para os outros o protagonismo 
da mudança! Vençam a apatia e o desânimo e tenham 
coragem de dar respostas cristãs às inquietações 
sociais, económicas e políticas, que estão a surgir 
por todo o lado. Deixem-se habitar pela esperança 
cristã, que celebramos no nascimento de Jesus, que 
se fez Menino, e vos dará a coragem para serem 
também “meninos e meninas” construtores de tempos 
e mundos mais justos e fraternos. 
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C I N E M AHORADO RECREIO

Stollen

Na Alemanha, existem várias tradições gastronómicas no período natalício. Uma delas é 
o “Stollen”, um bolo consumido nesta época festiva. Por cá, já se vai encontrando em alguns 
supermercados. No entanto, nada substitui a versão caseira. Aproveitem para aprender os 
ingredientes em alemão!

Este bolo tem a particularidade de ficar melhor se for confecionado uma a duas semanas 
antes de ser consumido (deve ser guardado bem embrulhado num lugar fresco).

Zutaten (Ingredientes)
600g Mehl (farinha)
40 g  frische Hefe (fermento de padeiro)
250ml Milch (leite)
350 g Butter (manteiga)
150ml Rum (rum)
60 g  Mandeln (amêndoa)
80 g  Zitronat (limão cristalizado em cubinhos)*
50 g  Orangeat (laranja cristalizada em cubinhos)*
50 g  Zucker (açúcar)
50 g  Puderzucker (açúcar em pó)
300 g Rosinen (passas)
*pode ser substituído por outras frutas cristalizadas

1 – Colocar as passas a marinar no rum no dia anterior.
2 – Dissolver o fermento no leite morno e deixar repousar por 20 minutos.  A seguir, juntar todos os ingredientes 

exceto os 30g de manteiga e o açúcar em pó e amassar bem durante 10 minutos.
3 – Deixar repousar a massa durante 90 minutos. Modelar em forma do “Stollen” e colocar num tabuleiro.
4 - Cobrir com um pano e deixar descansar por mais 1 hora.
5 – Cozer durante 1 hora a 180ºC.

6 - Derreter os restantes 30 g de manteiga em lume brando e pincelar o bolo. 
7 – Enquanto a manteiga estiver húmida, pulverizar o bolo com o açúcar em pó.
Guten Apetit!

Clara Wessel, 8.º A

Crossword puzzle    
Across  
1 - Flying black animal 
2 - Children dress up like this 
3 - People use this to make a Jack o’ lantern 
4 - Invisible person 
5 - Makes magic  

Down  
1 - Body made of bones 
2 - A witch flies in it 
3 - Werewolves appear when they see it. 
4 - She wears a pointy hat 
5 - Dark animal withn six or more legs 

Guilherme Correia, 5.º A; Inês Rodrigues, 7.º C; Leonor Baptista, 8.º C; Lara Cunha, 9.º C
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SER + SAUDÁVEL

Música: “You’re beautiful”, de James Blunt
Bebida: Ice Tea
Marca: Ferrari

Miguel Cabouco, 1.º D

TOP 3

Propriedades e benefícios do marmelo

Com a sua cor amarelo-dourada e o seu sabor floral, o marmelo marca a chegada do outono. Mas nem só de 
marmelada vive o marmelo. Pela sua versatilidade e riqueza nutricional, pode ser consumido cru, assado ou cozido, 
sendo ainda utilizado na doçaria para preparação de xaropes, geleias, compotas e marmeladas. 

 A origem do marmeleiro leva-nos até à região do Cáucaso. Na Antiguidade, este fruto representava fortuna, 
fertilidade, amor e era muito utilizado como planta medicinal. 

Na última década, o marmelo tem sido objeto de inúmeros estudos científicos, revelando-se uma ótima fonte 
de antioxidantes e vitaminas A e C. Estes compostos têm um papel protetor contra doenças crónicas de elevada 
incidência em Portugal, como o cancro ou as doenças cardiovasculares. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no 
sangue, é diurético, anti-inflamatório e cicatrizante, é baixo em calorias e rico em fibras.

Para saborear este fruto, sugerimos uma receita deliciosa e nutricionalmente equilibrada.

Crumble de maçã e marmelo com chocolate e romã

Ingredientes: 2 chávenas de flocos de aveia; 1/2 chávena de coco ralado; 1/2 chávena de amêndoa laminada; 
1/2 chávena de açúcar de coco ou mel; 5 colheres de óleo de coco (ou azeite virgem extra); canela em pó; 6 
quadrados de chocolate negro; 4 colheres de sopa de leite; 3 maçãs; 3 marmelos; 1 romã.

Modo de preparação: 
Comece por partir a maçã e os marmelos em cubos e coloque-os num tabuleiro. Regue com sumo de laranja, 

junte canela em pó e açúcar de coco ou mel. Envolva bem e leve a assar cerca de 15 a 20 minutos a 200ºC, mexendo 
ocasionalmente. 

Para o crumble, coloque numa taça a aveia, o coco ralado, o azeite (ou óleo de coco) e o açúcar de coco. 
Envolva bem. 

Retire o tabuleiro do forno, coloque a amêndoa laminada e a mistura de crumble e leve 5 a 10 minutos a 180ºC. 
Entretanto, para o chocolate, coloque numa taça os quadrados do chocolate com o leite e leve ao micro-ondas 

30 segundos. Mexa bem e sirva com o crumble, juntamente com a romã.
 

Receita: apitadadopai.com
https://www.lusiadas.pt/blog/prevencao-estilo-vida/nutricao-dieta/marmelo-um-fruto-epoca

https://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-nutricao/artigos/ha-quem-prefira-a-marmelada-mas-o-marmelo-e-que-faz-
bem-a-saude

Música: “Voltas”, de Fernando Daniel
Bebida: Ice Tea 
Marca: Skechers

Clara Tomé, 4.º B

Música: “Dance monkey”, de Tones and I
Bebida: Sumo de laranja
Marca: Zara

Ana Beatriz Santos, 5.º A

Música: “Ó malhão, malhão”
Bebida: Fanta laranja
Marca: Ford

João Pedro Fernandes, 6.º B

Música: “Catch and release”, de Matt Simons
Bebida: Ice Tea de limão
Marca: Lego

António Lopes, 7.º C

Música: “The Nights”, de Avicii
Bebida: Água
Marca: The North Face

Luísa Marques, 9.º B
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

Vencedores do Concurso Literário 2020/2021

Os textos publicados nas três edições da nossa Revista ao longo do ano letivo anterior 
foram, como já é habitual, alvo de uma cuidadosa apreciação, tendo sido selecionados os 
melhores por Ciclo. A par dos grupos de Português e do 1.º Ciclo e da APAVISA, colaboraram, 
este ano, nesta seleção os grupos de EVT e EMRC. Parabéns a todos os vencedores! 

1.º Ciclo
1.º Lugar “A maior flor do mundo” – Rita Teixeira, 4.º B 
2.º Lugar “O tempo” – José Pedro Costa, 3.º A 
3.º Lugar “O meu 1.º ciclo no Colégio da Via-Sacra” – Martim Rodrigues, 4.º A 

2.º Ciclo
1.º Lugar “Dia da Mãe” – Maria Leonor Ferreira, 5.º A 
2.º Lugar “Diz não à tristeza” – Dinis Caseiro, 6.º A 
3.º Lugar “A importância de um abraço “ – Maria Elisa Lourenço, 5.º A 

3.º Ciclo
1.º Lugar “Nem te digo nem te conto” – Diogo Couto, 8.º B 
2.º Lugar “Solidão” – Martim Carvalho, 8.º C 
3.º Lugar “Saúde mental” – Matilde Fernandes, 7.º C 
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Respeitar, amar, crescer

O respeito é como a água,
Essencial para a nossa vida!
Amar é como alimento,
Essencial para sobreviver!
Crescer é como o vento,
Passa e nunca mais volta!

Margarida Garcia, 7.º C

Para aprender a respeitar,
Primeiro, aprende a amar;
Para, depois, no futuro,
Poderes crescer e voar.

Consola quem mais precisa,
Ajuda quem necessita.
Arranja alguém confiante
Para os momentos desafiantes.

Margarida Loureiro, 8.º A
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Amar não é difícil,
Até é bem credível.
Só temos de ajudar,
Partilhar e respeitar.

Devemos respeitar
Todos aqueles que aqui estão.
Sem compaixão,
A lado nenhum vão.

Temos de crescer.
Temos de aprender.
Ajudar não complica;
Pelo contrário, só facilita.

Devemos amar,
Crescer e respeitar.
Não é muito difícil,
Só temos de começar!

Leonor Cardoso, 7.º C

Porquê este tema?

Porquê este tema,
“Respeitar, amar, crescer”?
Falamos disso todos os anos!
Mas ainda há pessoas a desrespeitar…

Devemos amar o próximo,
O amor devemos seguir.
Crescemos uns com os outros,
Mas ainda há pessoas a não cumprir.

Devemos tornar o mundo
Um lugar melhor,
Mas ainda há
Quem o torne pior!

Porquê este tema?
Responda você:
Respeitar, amar, crescer.
Não era o que todos devíamos fazer?

Inês Silva, 7.º B

Amor

O amor
Abre-nos os olhos
Para o invisível
E o coração
Arde com emoção.
O respeito
É importante,
Pois sem ele
Não há consideração.
Crescer
Torna-nos sábios
Para amar e respeitar,
Pois, se não crescermos,
Não podemos mudar!

Francisco Juan, 8.º C
Ilustração: Inês Costa, 3.º D 
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A importância do amor

Era uma vez um menino que não acreditava no amor, uma vez que tinha sofrido bastante com a separação 
dos seus pais.

Quando chegou o dia de S. Valentim, o menino não saiu de casa, pois não suportava esse dia! Odiava 
mesmo o amor!

Farta de o ver sofrer, a mãe teve uma ideia e disse-lhe:
— Filho, vou fazer-te uma surpresa. Vais pôr esta venda enquanto estivermos no carro e só a poderás tirar 

quando chegarmos ao nosso destino.
O menino ficou muito ansioso, queria muito que a viagem chegasse ao fim para descobrir a surpresa que 

a mãe lhe tinha preparado.
Chegaram ao seu destino. O menino tirou a venda. Mas... Oh! Que desilusão! O menino pensou que a mãe o 

ia levar à gelataria que ele tanto queria… Afinal, estavam em frente de um velho museu, o “Museu do Amor”! 
Era a última tentativa da mãe. Talvez ali ele aprendesse que o Amor existe, que nos salva e que sem ele 

não somos NADA!
Contrariado, o rapaz entrou no museu, onde obras de arte mostravam o amor, nas suas variadas vertentes.
Ao lado da sua mãe, foi percorrendo as várias galerias e, aos poucos, foi ficando fascinado. Parecia que 

tinha entrado noutro mundo… um mundo de paz e serenidade.
Aos poucos foi percebendo que o Amor não existe só entre um casal. O Amor existe entre pais e filhos, 

entre irmãos, entre amigos de longe e de perto. O Amor existe no olhar de um avô, no olhar de um amigo, 
no olhar de um animal… O Amor é universal!

A partir deste dia, o menino da nossa história entendeu que o Amor cura qualquer ferida, mágoa e dor, 
porque o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta! Basta acreditar e deixar entrar o amor na nossa vida.

Alunos do 5.º Ano
Ilustração: Mafalda Marques, 2.º C
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Eu não sei

Eu não sei o que escrever…
Respeitar, amar ou crescer?
Que escolha difícil me dão!
Que dor esta no meu coração…
Estamos sempre a crescer
E eu nunca sei bem o que escrever…
Mas, desta vez, vou confiante
E vou entrar na revista
Num instante!

Guilherme Figueiredo, 9.º C

Antiga

Milenar
Incrível
Notável
Histórica
Agradável

Conhecimento
Incomparável
Diferente
Adaptável
Divertida
Encantadora
 
  3.º B

Dia Mundial da Música 

O Dia Mundial da Música
A 1 de outubro é celebrado.
Entre pautas e muitas notas,
Em Portugal canta-se o fado!

A música é uma arte
Que o mundo faz mudar!
Surgem, assim, os talentos,
Porque bem sabem entoar!

No Colégio da Via-Sacra,
Os instrumentos são o principal.
Com eles, somos artistas
E fazemos um musical!

As mais belas sinfonias
Por Mozart e Chopin foram compostas.
Escutar belas melodias
Põe as pessoas bem-dispostas!

3.º A
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Desde pequenino,
Sempre me disseram:
“Ama-te a ti primeiro;
Só depois leva o amor a sério”.

Já estou grandinho,
Habito a realidade agora.
Amo-me a mim assim,
Mas por causa do doloroso desgosto 
De outrora.

Para vocês, crianças,
Que têm muito para aprender,
O amor não é simples,
Mas não é osso duro de roer.

Diogo Couto, 9.º B

Crescimento

Fui pequenina como uma semente.
Aos poucos, fui crescendo.
Devagarinho, passei de semente
A planta.
E, tal como eu cresci,
Tu também vais crescer.

Da raiz ao caule, 
Veio mais autonomia.
Vais saber ser que aquele
Que cresce a cada dia.

Aproveita.
Beatriz Pinto, 9.º A

Se eu pudesse

Lembro-me de cada momento,
Único e verdadeiro.
Éramos felizes
Naquele dia frio de janeiro.

Foi nesse mesmo dia
Em que lá fora chovia.
A neve caía
E eu sorria.

Se eu pudesse,
Vivia tudo outra vez.
Veria a neve a cair.
Olhava pelo nevoeiro
Naquele dia frio de janeiro.

Lara Ferreira, 9.º C

Respeito

O respeito é uma árvore,
Uma flor que desabrocha,
Uma antena de rádio
Que divulga o amor.

Beatriz Simões, 9.º A
Ilustração: Rita Simões, 4.º B
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O Halloween

Decorem as vossas casas!
O dia assustador está a chegar.
Crianças mascaradas
Na vossa campainha irão tocar.

Abóboras assustadoras…
Pessoas a gritar…
Doçuras ou travessuras!
Morcegos a voar!

Se ainda não descobriram,
Do que eu estou a falar,
É do Halloween,
Que veio para ficar.

 Alice Henriques, 6.º A

Halloween

Bruxas e abóboras…
Fantasmas a brilhar…
Chega o Halloween!
Vamos todos assustar!

O dia das bruxas
Está a chegar!
Tenho tudo preparado
Para poder brincar!

Gabriel Abrantes, 5.º C

Laranja e amarelo

Laranja e amarelo…
As cores de novembro,
A melhor época do ano!
Mas não melhor que dezembro…

Laranja e amarelo...
As cores da minha decoração
Que, na época de Natal,
Na minha árvore ficarão!

Laranja e amarelo...
As cores da minha caneta
Com que escrevo este poema,
Voando como uma borboleta!

Alexandra Abrantes, 8.º B
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Folhas de outono

O outono já chegou! A Natureza despede-se das cores verdes e diz “olá” aos tons castanhos e avermelhados. 
Caem as folhas das árvores, que deixam o solo com um manto macio. O vento aparece, o frio vem a chegar, os 
dias tornam-se mais curtos e os casacos começam a vestir aqueles a quem o sol “beijou” e transformou, como 
se de um favo de mel se tratasse.

Começam agora as vindimas, com as melhores uvas, mas também os dióspiros, as romãs… É a estação do 
ano em que comemoramos o São Martinho, com o saudoso magusto, que esta pandemia nos levou, e o assar 
das deliciosas castanhas! 

É por tudo isto que eu gosto do outono. Espero, sempre, pela chegada desta bem aconchegante estação 
do ano!

Maria Dias, 4.º A

Inverno

Bate a chuva na janela
E o vento vai a assobiar.
O inverno está aí à porta.
Está um frio de rachar.

Da lareira vem um quentinho.
Que bom é o nosso lar,
Com bolachas e um chazinho
Que a mãe vai preparar.

Francisca Cruz, 7.º A

Chegou o outono

Chegou o outono!
As folhas a cair…
O frio a chegar…
Para casa tenho de ir.

O casaco terei de vestir
E a lareira vou acender.
No forno, as castanhas irei assar,
Para depois as poder comer!

4.º A
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Outono

O chão fica todo cheio 
De folhas amarelas, castanhas e vermelhas.
As roupas ficam menos coloridas
E as árvores todas despidas.

Os meninos andam todos fantasiados,
Mas também muito arrepiados, 
Com os sacos todos cheios 
De doces do Dia das Bruxas.

Estamos na época das castanhas
Que, às vezes, têm umas formas estranhas.
Por vezes, ficam queimadas,
Porque foram assadas nas brasas.

O outono é uma estação inteligente,
Porque sabe que é diferente!

Maria João Fernandes, 3.º C
Ilustrações: Vicente Sá, 5.º A

O outono

Dizemos adeus ao verão,
O outono está a chegar.
As andorinhas já lá vão,
Ouve-se o vento a soprar.

Começou o outono,
Para a escola eu vou.
Pelo caminho vejo
A paisagem que o outono pintou!

Eu gosto do outono,
É uma bela estação.
As folhas coloridas
Enfeitam o chão.

No outono, eu gosto de
Ver as folhas a cair,
Ouvir a chuva lá fora
E, simplesmente, sorrir…
   

Sofia Silva, 5.º C
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S. Martinho

Hoje é dia de S. Martinho,
É dia de brincadeira.
Vamos saltar e dançar
Para junto da fogueira!

No dia de S. Martinho,
Comem-se castanhas com vinho.
Salta-se à fogueira
E há muita brincadeira.
Enfarrusca-se a cara com carvão!
Mas que grande confusão!

Maria Leonor Pereira, 5.º B

Magustinho

Ó meu querido magustinho,
Andas sempre a saltar.
Nas fogueiras ou nas matas,
Há sempre castanhas para assar!

Ó meu querido magustinho,
Que coisinhas trazes?
Uma jeropiga e castanhas,
Enfarruscadelas e outras coisas estranhas!

Leonor Costa, 5.º A

São Martinho, São Martinho,
Nosso santo especial.
Ajudou o mendigo
E criou um arraial.
                                              

Rita Lopes, 3.º B
Ilustração: Eva Costa, 6.º C
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Homenagem aos avós

São os nossos segundos pais,
Aqueles que adoram ver-nos crescer
E que nos enchem de mimos,
Os que têm sempre uma mão estendida 
Para nos ajudar.

A comida da avó
Ganha ao restaurante mais chique,
Pois contém ingredientes secretos
Como o amor e o carinho.

São eles que abdicam do descanso
Para cuidar e brincar com os netos.
Eles estarão sempre ali
E a eles devemos amor e respeito.

São os nosso eternos companheiros
E cúmplices conselheiros!

Maria João Ferreira, 8.º B

A máscara tapa a cara.
O som define o espaço.
Espada à cinta,
Escudo no braço.

Negociantes universais…
Meros mortais…
Muito corrigidos,
Pouco aplaudidos.

Cuidam das palavras…
Vidas mal aproveitadas!
Criatividades violadas…
Liberdades… desprezadas.

Gaspar Cruz, 9.º B

Um coração quente!

Uma mera estação
De alma dourada
E feitio frio
Consegue aquecer um coração 
E ainda trazer, 
Com a sua leve brisa,
Lindas memórias ao de cima,
Retirando do rosto de qualquer um
Uma doce e simples gota de alegria.

Clara Wessel, 8.º A

Amar

Amar é ser livre como o oceano.
É voar ao som do vento
E não estar só, ao relento!

Amar é confiar
Em quem está ao nosso lado.
Amar...É algo bem complicado!

Rodrigo Costa, 7.º A
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

A princesa arco-íris

Num castelo, no meio do bosque,
Todo multicolor,
Vivia uma princesa arco-íris,
Que adorava o seu inventor.
 
Tinha uma cama luxuosa
E uma cozinha cor-de-rosa.
A casa de banho era feita de vidro
E à noite lia um livro.

Tinha uma aia
Que vestia uma saia.
A princesa vestia um vestido
Com nuvens como tecido.

De manhã, via o sol a nascer:
Era lindo de morrer!
Desejava ser rainha,
Mas era demasiado fofinha.

Eva Clara, 3.º C

Caminho da vida

No caminho da vida,
Temos que estar unidos,
Pois, sendo pessoas,
Não podemos estar sozinhos!

Passamos verões,
Passamos invernos…
Mas, no caminho da vida,
Temos que estar do lado certo!

Às vezes estamos alegres,
Às vezes estamos chorosos,
Mas, no caminho da vida,
Precisamos de ser amorosos!

Nós estamos sempre a andar,
Nós estamos sempre a correr,
Mas, no caminho da vida, 
O amor terá que prevalecer!

Miguel Fernandes, 6.º B

Vento

Folhas voam ao som de um assobio.
Sinto a brisa fria que me arrepia.
Mesmo estando um dia sombrio,
O vento fascina-me e traz-me alegria.

O vento traz o oxigénio
Que me faz inspirar o perfume do mar.
Ó céu, que trazes contigo esse génio
Que não se vê, mas anda no ar!

Dinis Monteiro, 6.º C

Saudades do mar...

Que saudades das ondas do mar...
De assistir ao sol a brilhar.
De não ter nenhuma obrigação
E de não ter de tomar nenhuma decisão.

Francisca Azevedo, 6.º C
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O Natal

O Natal está a chegar.
Todos nós vamos celebrar
O nascimento de Jesus Cristo, 
Que nasceu para nos salvar!

O Natal está a chegar.
Vamos receber e partilhar
O amor e a companhia,
Com a família unida!

Ema Neto, 6.º A

Natal

O Natal está a chegar 
E prendas vou receber.
A família vou amar
E todos iremos comer 
Um belo jantar!

Miguel Palaio, 6.º B

Natal em dezembro

Dezembro está a chegar
E, com ele, a temperatura a baixar.    
Fecham-se portas e janelas,
Acendem-se fogões e lareiras.
O vento que corre por ruas e quelhas
Arrefece-nos as mãos e orelhas.

Alegra-nos o dia de Natal
Festejado a nível mundial.
Tradições unem famílias,
Ao redor de várias iguarias.
O calor que daí irradia
Dá-nos uma grande alegria.

Maria Leonardo Vaz, 5.º B
Ilustração: Íris Rodrigues, 3.º B
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 2, Viseu, 28 de dezembro de 1910, Número 7 

Festas de Natal na minha terra

E’ na minha terra o dia 25 de dezembro um dos dias mais alegres 
e festejados do anno.

Vou descrever aos meus leitores as festas do «Natal» na minha 
terra.

Durante alguns dias antes do Natal a oferta que os rapazes 
costumam preparar ao Deus Menino é terem-lhe sempre uma fogueira 
acesa, que elles próprios alimentam até ao dia do nascimento.

Nas vésperas a fogueira augmenta consideravelmente, sendo 
este o prazer e alegria dos rapazes e principalmente dos pastores.

Já foram os pastores aquelles que primeiro prestaram homenagem 
a Jesus, quando fazendo-se homem, nasceu duma Virgem, em Belem. 

Durante a noite vêem-se chegar para junto da fogueira grupos 
de rapazes, tocando e cantando lôas em louvor do 
Deus Menino.

E por ali se deixam ficar, conversando e cantando 
durante a noite.
[…]

J. A. R. Ferreira
(do 3.º anno)
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DIVERTIDACIÊNCIA

Figura 3

Figura 2

Figura 1

Bolas gigantes de sabão 

Quem não gosta de fazer bolinhas de sabão? Sopramos e umas saem muito 
redondinhas, outras rebentam logo, noutras vemos o arco-íris. Muitas vezes são 
usadas em jogos para crianças, mas também podem ser usadas em espetáculos 
artísticos.

Para conseguires fazer bolas de sabão mais resistentes e maiores, existem 
misturas próprias que podem ser feitas. Apresentamos-te uma sugestão.

Material: 
Bacia de plástico;
Colher de sopa;
Copo com graduação;
Água;
Detergente da loiça; 
Amido de milho (farinha “maizena”);
Arame.

Como fazer: 
• Coloca numa bacia meio litro de água.
• Mede cerca de 50ml de detergente e deita na bacia com água.
• Acrescenta, uma colher de sopa de amido.
• Mexe a mistura, com a ajuda da colher.
• Deixa repousar durante, pelo menos, uma hora.
• Enquanto esperas, enrola um pedaço de arame para fazeres uma argola 

grande, deixando as extremidades a fazer de pega (Figura 1).
• Agora, mergulha a argola de arame na bacia com a mistura que preparaste 

e tenta fazer bolas de sabão (Figuras 2 e 3).

O que acontece?
Uma bola de sabão é uma membrana muito fina de água e sabão em forma 

de esfera. Não é possível fazer bolas de sabão só com água, porque a água 
tem uma tensão superficial muito forte. Esta tensão superficial funciona como 
uma fina membrana elástica na superfície da água. Quando adicionamos o 
detergente, este diminui a tensão superficial da água, aumentando a resistência 
da membrana, permitindo a formação de bolas. No entanto, com o passar do 
tempo, a água da bola de sabão vai evaporando, o que faz com que a bola 
rebente. Uma bola de sabão gigante necessita de ser mais resistente. 

Para impedir que a água da bola de sabão evapore e rebente tão facilmente, 
adicionamos à mistura o amido de milho. Esta substância dificulta a evaporação 
e permite a formação de bolas de sabão enormes e mais resistentes.

Adaptado de:
https://webstorage.cienciaviva.pt/public/pt.cienciaviva.io/wwwcentros/2986_

ee611d5ae9ea9b9c0b444a60d18a7bbd.pdf
https://pt.wikihow.com/Fazer-Bolas-de-Sab%C3%A3o
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS
As crianças na cozinha

As crianças adoram ajudar na cozinha. Mas cozinhar não é apenas uma atividade 
divertida, é também uma rica experiência educativa. 

Aprender a cozinhar é uma atividade divertida e cheia de benefícios para as crianças! 
Nunca é demasiado cedo para começar, por isso deixo aqui alguns benefícios desta arte e o 
desafio de convidarem os vossos filhos para a cozinha este Natal. 

1. Incentiva a alimentação saudável 
Muitas crianças torcem o nariz quando lhes apresentam um prato de sopa ou de peixe. Ao ensinar uma criança 

a cozinhar está a fazer com que esta se sinta parte do processo de conceção da refeição, o que vai torná-la mais 
recetiva ao preparado. Ao aprender a cozinhar, as crianças ganham valor nutricional. Manipular diferentes alimentos 
e preparar um prato desperta a curiosidade para experimentar algo que, antes, as crianças poderiam até achar 
que não gostavam. 

2. Estimula a aprendizagem da matemática 
Seguir uma receita é uma forma divertida de aprender matemática. Contar quantas colheres de um ingrediente 

têm de adicionar, o tempo que devem mexer o preparado ou até mesmo o número de ovos necessários para a massa 
do delicioso bolo, estimulará a aprendizagem de uma forma natural e muito divertida. 

3. Incita para competências organizacionais 
Cozinhar requer certas habilidades organizacionais. A capacidade de reunir todos os ingredientes necessários, 

ter todos os utensílios prontos e planear o tempo para que tudo esteja pronto a horas são habilidades que serão 
para toda a vida. Aprender a pensar no futuro é necessário tanto na cozinha como na vida.

4. Aprender outras culturas 
Preparar uma refeição com alimentos de outros países pode tornar-se uma excelente aula de cultura. Refeições 

mexicanas, chinesas, gregas ou italianas são motivo para falar sobre os países, as culturas e tradições de onde os 
alimentos são oriundos. 

5. Estimula o convívio em família 
Esta é uma atividade que permite passar tempo com os mais pequenos. Dá para perceber as iguarias que já 

conseguem preparar e a forma como irão surpreender os convidados nas refeições. 

6. Incute conhecimento de ciências 
As crianças podem aprender os diferentes grupos alimentares, experimentam os vários estados físicos (gasoso, 

líquido e sólido), veem o crescimento dos alimentos e alterações que ocorrem durante a sua cozedura, desenvolvem os 
5 sentidos (paladar, tato, audição, visão e olfato) e podem observar processos de fermentação, fervura, congelação, 
solidificação, etc. 

7. Desenvolve a coordenação motora 
Picar, misturar, bater, triturar, pulverizar, enrolar (entre outros), ajuda a desenvolver a coordenação motora. 

Espero que com esta pequena descrição dos principais benefícios de cozinhar, tenha incutido o apetite para 
novos desafios e atividades. Aproveitem as férias de Natal para fazer todas as iguarias com os vossos mais que tudo. 

Enviado pela Mãe da aluna Matilde Vidal, 2.º B 
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ecos dada via-sacra

COLÉGIO DA VIA-SACRA
V I S E U D E Z E M B R O 2 0 2 1

Respeitar, amar, crescer:
Um lema que deves viver.

Começa por respeitar
Para seres respeitado.
É fácil começar:
Basta dizer “obrigado”!

Amar é importante,
Pois um mundo sem amor
É como uma primavera sem flor.

Se fizeres isto tudo,
Vais conseguir crescer.
Respeitar, amar, crescer:
O lema que deves viver!

Vasco Temudo, 8.º C
Ilustração: Maria Rita Costa, 6.º A


