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E A roda da alimentação é um planeta que gira 
em volta da vida.

Rita Lemos, 7.º C

Maçãs numa macieira? São estrelas na nossa fruteira!
                    Francisco Juan, 6.º C

 
Pela roda dos alimentos desenho uma linha, 

que passa por sete reinos e onde a água é rainha.
João Figueiredo, 9.º A

Ilustração: Madalena Chaves, 5.º A

26 de junho

10h30 – Eucaristia

21h30 – Concerto de Final de Ano 

AGENDA DE ATIVIDADES
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   A Solidariedade é um “genérico” que 
alimenta a esperança!

Este trimestre foi, de facto, uma oportunidade invulgar 
para olharmos o mundo com um olhar mais profundo, com a 
atenção não só nas causas, mas também na busca de soluções 
para aprendermos a viver de modo melhor.

A partir do lema deste ano letivo no Colégio ― 
“alimentAÇÃO” ―, gostaria de vos propor que fôssemos todos 
proativos na resolução de três tipos de fome, que os seres 
humanos não estão livres de poder vir a experimentar: (1) a 
fome física, pensando, sobretudo, naqueles que ficaram mais 
pobres durante esta pandemia, vendo-se privados do emprego 
para a compra de alimentos e outros bens essenciais; (2) a 
fome de afetos (a que chamamos de solidão), lembrando-nos 
daquelas pessoas que a indiferença e o perigo do contágio 
enclausuraram na longa (des)esperança de um abraço amigo; 
(3) a fome espiritual, pensando na privação do Alimento que é 
Jesus na Eucaristia, ainda que possamos sempre contemplar a 
Sua presença de muitos outros modos: na leitura e meditação 
da Palavra que está na Bíblia, na família que se reúne para 
rezar e na tela do computador ou TV que Ele também usa no 
seu “teletrabalho”, através dos párocos e dos catequistas.
Nestas circunstâncias, a solidariedade propõe-se como 
“genérico” acessível a todos, não só para prevenir e curar 
pandemias de todos os tipos, mas também para alimentar 
a feliz esperança de dias melhores. “Tomemo-lo” sempre! 

Neste sentido, e em nome da Direção do Colégio da Via-
-Sacra, agradeço-vos a vós, docentes e demais funcionários, 
por vos terdes redobrado em esforços pessoais e familiares, 
no sentido de proporcionardes aos alunos, através dos 
meios tecnológicos, o melhor acompanhamento possível no 
prosseguimento dos estudos. Igualmente, manifestamos a 
nossa gratidão aos pais e encarregados de educação que não 
deixaram de fazer sentir a sua confiança nesta comunidade 
educativa, pactuando com aqueles mesmos esforços.

Para todos os alunos e, em especial, para os finalistas 
do 9.º Ano, faço meu o sonho do Papa Francisco: “Queridos 
jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os 
lentos e medrosos. Correi «atraídos por aquele Rosto tão 
amado, que adoramos na sagrada Eucaristia e reconhecemos 
na carne do irmão que sofre. [...] E, quando chegardes aonde 
nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por 
nós.»” (Exortação Apostólica Cristo Vive, n.º 299)

Para tod@s, votos de um feliz final de ano letivo e, 
quando for oportuno, umas felizes férias com merecido 
descanso!

Cónego António Jorge Almeida
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   Olimpíadas de Física

Nestes tempos que vivemos, foram muitas as atividades que deixámos de fazer. Felizmente, a Sociedade 
Portuguesa de Física decidiu realizar à mesma as Olimpíadas de Física, ainda que de forma remota. Esta decisão 
permitiu aos alunos João Figueiredo (9.º A), João Almiro (9.º B) e Salvador Balula (9.º C) participar nesta 
competição.

   As provas foram realizadas no dia 6 de junho, durante a manhã, e os alunos obtiveram a medalha de ouro 
nesta etapa regional. 

Prof.ª Susana Almeida

“Este ano, as Olimpíadas da Física foram realizadas de forma diferente! Mesmo assim valeu a oportunidade 
de experienciar uma atividade que nos põe à prova de diferentes formas! Com certeza, vai ser algo de que 
nunca me irei esquecer!”

João Figueiredo, 9.º A

“Participar nas Olimpíadas de Física foi uma experiência muito gratificante. Fico agradecido a todos os que 
me ajudaram na prova, designadamente ao meu professor de Físico-Química.”

João Almiro, 9.º B

“Apesar das circunstâncias, foi à mesma uma experiência inesquecível. Espero ter oportunidade de voltar 
a participar nas Olimpíadas!”

Salvador Balula, 9.º C

Prémio “Uma Aventura… Literária 2020”

Foi com muita alegria que recebemos da Editorial Caminho a notícia de 
que os trabalhos das alunas Vitória Alves, do 5.º A, e Maria Leonor Baptista, 
do 6.º B, foram reconhecidos com uma Menção Honrosa e com o 3.º Prémio 
do 2.º Ciclo, respetivamente, na modalidade de Desenho no Concurso “Uma 
Aventura... Literária 2020.”

Numa edição em que foram entregues mais de 14 mil trabalhos, de 
alunos de escolas de todo o país, incluindo Açores e Madeira, e também de 
escolas de França, Suíça, Macau, Cabo Verde e Brasil, felicito todos os alunos 
participantes pela sua dedicação e empenho.

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, a Leonor verá a sua 
ilustração publicada num dos livros da coleção Uma Aventura, cujos título e 
edição serão divulgados oportunamente.

Parabéns!
Prof.ª Carla Pinto

Momentos de Leitura 

A habitual Semana da Leitura deu lugar, este ano, à atividade “Momentos de Leitura”. Com o objetivo de 
dar a conhecer as frases poéticas que os alunos já haviam escrito no 2.º Período, foram criados e partilhados 
entre as turmas dos três Ciclos vídeos e powerpoints com as mesmas, para além de gravações e de dramatizações 
muito divertidas e originais.

Grupo do 1.º Ciclo e Grupo de Português 
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CÁPSULA DO TEMPO

A Quarentena

O coronavírus deixou-nos em casa,
Sem nada para fazer.
Pararam as escolas e veio a telescola
Para continuarmos a aprender.

Neste tempo de Covid,
Em casa temos de ficar
A ler, dormir e comer 
E com jogos para brincar.

Sem carinhos, nem abraços,
Assim é o distanciamento social.
Que saudades eu já tenho 
De um afeto bem real.

Dos meus amigos sinto falta
E de jogar à bola...
Das brincadeiras sem parar, 
Lá no recinto da escola...

Quando tudo isto terminar,
A sala virtual vou deixar.
Espero no próximo ano letivo
À escola física regressar.

Afonso Modesto, 4.º A

A saudade

Tenho saudades de brincar
Com todos os meus amigos,
Com todos os sorrisos
Que brincavam comigo!

Tenho saudades de correr
Nos campos de flores,
Onde me sentia feliz,
Alegre e contente!

Tenho saudades da escola
Com todos os professores.
Gostava de aprender
E eles de me ensinar!

Tenho saudades de como era antes,
Antes de não podermos ir à rua,
Antes de não podermos estar com os outros,
Antes de ter saudade!

Leonor Cardoso, 5.º C
Ilustração: Leonor Costa, 3.º A 
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CÁPSULA DO TEMPO

Quero uma vida normal

Será que é pedir muito
Ter uma vida normal?
Ainda sou uma “criança”,
Quero uma vida igual!

Podia ir às compras,
Podia ir passear.
Agora, isso é raro,
Pois tenho de me enclausurar.

No dia do meu aniversário
Não pude ir à rua.
Fiquei em casa...
A tristeza foi profunda e crua.

Não estou feliz,
Mas isto vai passar.
Todos juntos 
Vamos tudo conseguir ultrapassar.

Filipa Encarnação, 6.º B
Ilustração: Guilherme Amaro, 1.º A

Aprendizagens diferentes…

Um início de primavera diferente e bastante atribulado
Perante um inimigo invisível
E geneticamente alterado.

Chegou, vindo de longe, de um mercado?
Espalhou-se por todos os países
E o mundo parou e confinado ficou...
De repente, a sala de aula mudou.
Por detrás dos ecrãs de computadores,
O ano letivo continuou…
Professores e alunos são, agora, atores e espetadores!
Os ecrãs são a porta para um Novo Mundo
Onde podemos todos crescer e aprender!
Aqui, sinto-me segura, protegida de um vírus imundo,
Que até a medicina tem tido dificuldades com o iracundo.
Como o vírus rapidamente se propagou,
A população cada vez mais se isolou.
E todos estamos em casa fechados
Com muito medo e receio de ficarmos contaminados.

Quando terminará?
Respostas e curas ainda não há.
Só temos uma certeza:
Deus ajudar-nos-á, e a cura, com fé, aparecerá!

 Maria Francisca Marques, 8.º C
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Fico em casa

Existe um vírus por aí,
A tentar infetar o mundo.
Já chegou a Portugal
E ainda pode ir mais fundo.

Fomos todos para casa
Para o Covid não apanhar.
Temos saudades dos amigos,
Mas um dia vamos voltar.

Temos aulas por videochamada,
E continuamos a aprender.
Fazemos questionários e atividades
E as aulas estamos a ver.

Ficamos em casa
Até alguém o vírus eliminar
E, não tarda nada,
Para a escola iremos voltar!

Maria Carolina Gouveia, 5.º C

Vivo numa bolha…

Estou presa. Confinada, enclausurada.
Não me consigo movimentar.
Sinto-me impedida e bloqueada.

O Sol nasce, põe-se
Num súbito piscar de olhos,
Ilumina, esconde-se.

No meu pequeno mundo nada muda.
Tudo se mantém, enfim, 
Desanimado e incessante.

Já não me consigo erguer,
Já não consigo sobreviver.
O silêncio torna-se mais barulhento 
A cada instante,
A claustrofobia enche o ar.

Estou cercada, apertada.
As enormes muralhas estorvam o arco-íris 
Que está lá fora, a brilhar. 
Talvez um dia encontre o seu fim…
Por agora, estou presa e confinada.

Maria Fernandes, 8.º C
Ilustração: João Amaro, 1.º A
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Em tempo de pandemia 

Estamos fechados em casa.
À rua não podemos ir
Por causa deste vírus, 
Que entrou e não quer sair!

Estamos todos a lutar
Para este vírus passar. 
Sacrifícios temos de fazer
Para este vírus desaparecer.

Muito cuidado temos de ter,
Pois não o queremos apanhar,
E ninguém quer ir para o hospital
Para os ventiladores ter de utilizar!

Não podemos sair de casa.
As regras temos de cumprir.
A máscara temos de usar
Para o vírus não entrar.

Inês Martins,  5.º A
Ilustração: Rita Carvalho, 1.º D

Em tempo de pandemia

Fico em casa no sofá
A olhar para a televisão. 
Quando vejo as notícias,
Até me cai o coração!

Muita gente a sofrer,
População a diminuir...
Isto não vai continuar!
O vírus vamos enfrentar!

Máscara temos de usar
Quando vamos passear.
É uma lei obrigatória
Que devemos respeitar.

Temos grandes heróis
Que nos dizem para avançar.
Não têm capa, mas, sim, máscara!
Temos de os admirar!

Com toda a força e coragem
A vacina vai surgir.
O vírus não vai ganhar!
Estamos prontos para agir!

Leonor Rodrigues, 5.º C

CÁPSULA DO TEMPO
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Aulas em tempo de Covid

Em fevereiro uma nova doença chegou
E a minha vida ela mudou.
Em casa tivemos de ficar 
Para este vírus podermos matar.

Deixámos de ir à escola
E de estar com os amigos. 
Já não nos vemos a toda a hora...
Temos de ficar sozinhos.

As aulas são online
Com os professores a ajudar.
Já não ficamos offline
E podemos estudar.

Com o professor Nelson, exercícios vou fazer,
Com a professora Selene, o Inglês vou aprender.                 
Com a professora Patrícia, aprendo a desenhar
E com a professora Beatriz, Jesus eu vou amar.

O professor Rui, com as suas melodias,
Ajuda-me a tocar e a cantar. 
Com o professor Rui Almeida, 
Vou criar, para jogar.

Por fim, a professora Olinda, 
Que nos ajuda a ler, escrever e calcular.
Ela é muito nossa amiga
E com ela podemos contar.

Luana Loureiro, 3.º A
Ilustração: Diogo Couto, 7.º C

Solidão do próprio espelho

Passamos dias, meses, horas, segundos
Sem sentir calor humano,
Com saudades de um simples beijo,
De um simples enlace que nos aconchegue,
De um carinho como um máximo desejo.

A maior prova de amor 
Que a humanidade pode agora demonstrar
É guardarmos em nós a dor
De já não podermos abraçar.

Mudou a noção de liberdade, 
Aumentou em nós a solidão. 
Manteve-se apenas a igualdade 
Da distância de um coração.

Maria Oliveira, 8.º B
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Lar

Onde procuramos abrigo,
Na esperança de combater o inimigo. 

Lar, doce lar,
Repleto de harmonia e amor.
Maravilhoso lugar,
Pacificador.

Tão perto e tão longe,
Tão grande e tão pequeno,
Tão meu, tão teu, tão nosso!

Como tudo mudou:   
Reinventou-se a felicidade,
Modificou-se o sonho,
Redescobriu-se a fraternidade.

Diana Jesus, 8.º A
Trabalho: Margarida Avelãs, 3.º C

Em tempo de pandemia

Este tempo que estamos a viver,
Sem amigos e família...
Vamos todos sobreviver
A esta nova pandemia!

Sem colegas, sem amigos,
Com aulas virtuais,
Todos nos seus abrigos,
Com novos rituais!

Vamos todos ficar bem
O mais brevemente possível,
Ficando mais resguardados
Nesta fase horrível!

Se todos ficarmos em casa,
Podemos sair depressa
Desta nova situação
Que todo o mundo atravessa!
 

Francisca Loureiro, 5.º C

CÁPSULA DO TEMPO
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A pausa inesperada

Mais um dia passou,
E nada mudou.
Sinto-me uma prisioneira
Nesta casa, nesta cadeira.

Gostava de voltar a sentir
Cada dia da semana.
Sábado e domingo para sair!
Que vontade insana...

Por vezes ponho-me a pensar...
Como é que um vírus tão pequeno e invisível
Se impôs e a nossa vida veio transtornar,
Mudando o mundo de forma inesperada e irreversível?

E a liberdade?
Já nem sei o que isso é…
Enclausurada nesta prisão,
Nesta nova realidade,
Para mim, é só mais “zoom”, pura ilusão.

Francisca Sequeira, 9.º B

Novos tempos

Faz mais de dois meses que estou em 
casa. Foi tudo num abrir e fechar de olhos... 
Não houve tempo para um último adeus, 
nem para uma última palavra e nem para 
um último abraço.

Estes novos hábitos e rotinas são 
bastante estranhos e difíceis de assimilar 
por todos. Esta situação, além de mudar 
as nossas rotinas, abalou o nosso bem- 
-estar psicológico, pois não podemos ter a 
companhia de quem mais gostamos e, em 
particular, de alguém que possa ser ainda 
mais especial para nós. Contudo, esta 
situação fez-nos valorizar mais as coisas 
pequenas, os pequenos momentos, o que 
se revelou um dos aspetos mais positivos de 
tudo isto que estamos a viver.  

 Hélio Fresco, 9.º A
Ilustração: Matilde Oliveira, 3.º A
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CÁPSULA DO TEMPO

O sonho

Casas sem portas nem janelas,
Nada por onde espreitar.
Um bicho feroz à solta!
Ninguém o consegue apanhar!

Ninguém o consegue apanhar,
Ainda que muitos estejam a lutar.
É poderoso mas invisível...
Como pode ser possível?

Como pode ser possível
Este assunto para trás ficar?
Acordar com a brisa da janela
E o coronavírus ir e nunca mais voltar…

Erica Santos, 8.º B

Um monstro que não se vê

De um dia para o outro, 
Deparámo-nos 
Com um bicho que não é bicho, 
Com uma vida que nem é vida,
Com uma insegurança que é sentida.

No começo era incrível,
Tudo aos nossos olhos era invisível.

Tempo sem escola...
Mas que coisa idiota!
Sempre quisemos, 
Mas nunca o tivemos!

Eu bem que cozinhei,
Brinquei, estudei
Mas os meus amigos não vi
E nas ruas não toquei.      

Passaram-se meses               
E a vida correu mais rápido...
Tudo foi adiado e nada vivido,
Tudo foi esquecido e nada lembrado...

Eu vivo, eu sobrevivo...
Eu quero ajudar, mas não posso... 
Eu quero sair, mas é perigoso...

Como o mundo parou! 
Como o ser humano desabou.

Fiquem em casa e tomem cuidado!
Vamos ajudar quem nos tem ajudado!

Alexandra Sá, 7.º C
Ilustração: Leonor Saraiva, 6.º B
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Nestes tempos…

Num tempo que se vive de pandemia, 
Ficamos presos a uma só vontade.
Juntos venceremos o dia-a-dia,
Magoados pela distância e pela saudade.

Em casa ficamos de sentinela.
O silêncio ouve-se aqui e além.
Veem-se arcos-íris pintados à janela
E o desejo é: vai ficar tudo bem!

Constança Ribeiro, 7.º B

Testemunho

Um dia vou contar-te
Do tempo
Em que o amor era distância,
Era uma falta de infância,
Eram sorrisos dolorosos
E chamadas saudosas.
Eram gritos internos,
Eram cadernos
Largados pelo chão.

Um dia vou contar-te
Do tempo
Em que o vento calou,
A porta fechou 
E nos arrependemos
De fazer visitas em vão.

O tempo
Em que um pequeno floco de neve
Congelou o verão.

Matilde Pereira, 8.º C

COVID-19

O Covid-19 trouxe coisas boas e coisas más.
As coisas boas que ele trouxe foram passarmos mais tempo com os pais e os irmãos e brincarmos em família.
As coisas más que o COVID-19 trouxe foram não podermos estar junto dos amigos e ter aulas à distância.
O COVID-19 também veio para nos avisar que devemos lavar muito bem as mãos, várias vezes ao dia, e para 

nos preparar para quando surgirem outros vírus.
Nesta altura do COVID-19 já podemos sair de casa, mas temos que cumprir as normas de segurança e manter 

o distanciamento das pessoas.
Estar em casa e ter aulas à distância é complicadíssimo, pois não podemos estar junto dos nossos amigos ou 

fazer os exercícios no quadro. Nos intervalos das aulas não vou ao recreio, mas tenho a minha família, que me 
ajuda a fazer fortes e que brinca comigo cá em casa. Às vezes vamos à piscina e outras vezes jogamos futebol.

Quem dera que inventassem a vacina para o COVID-19, porque adorava voltar a estar com os meus amigos e 
com a professora!

Gonçalo Lima, 3.º B
Ilustração: Pedro Mâzeda, 7.º A
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CÁPSULA DO TEMPO

Vai ficar tudo bem

Vivemos um tempo estranho 
Que é difícil de entender.
Usar máscara e lavar as mãos,
Todos temos de aprender.

Mas não podemos deixar
Que o medo tome conta de nós!
Temos de proteger a família,
Pai, mãe, irmãos, avós!

A escola em casa é uma aventura
A que não queremos voltar.
Temos saudades dos professores...
Assim é difícil estudar.

Sinto falta dos amigos.
Que maldita esta mudança!
Vou desenhar o arco-íris
Como sinal de esperança!

Sara Lopes, 5.º B

Com esta pandemia, o mundo mudou, a minha vida mudou. Está a desenhar-se um novo mundo, ainda de 
contornos pouco nítidos. Estou preso em casa com grades imaginárias, que não me deixam despertar para voar e 
sonhar. Mas não é esta pandemia que vai deitar o mundo abaixo, pois todos nós podemos sair vitoriosos, ficando 
em casa, fazendo pequenos sacrifícios que podem salvar vidas.

Guilherme Almiro, 7.º A

Fico em Casa

Fico em casa, porque há um vírus
Que nos pode matar.
Se não houvesse um vírus...

em casa não iria ficar.

Estou à espera que o vírus acabe
Para poder à rua sair.
Se não houvesse um vírus...

à rua poderia ir.

Estou à espera que o vírus acabe
Para à escola poder voltar.
Se não houvesse um vírus...

com os meus colegas poderia brincar.

Renato Bernardes, 6.º B
Ilustração: Bruno Fernandes, 4.º A
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

Nas asas do tempo (Outlander), 
de Diana Gabaldon

Este é o primeiro de uma série de romances históricos 
(atualmente oito) que se centram em duas personagens 
principais, Claire Randall e Jamie Fraser.

No ano de 1945, terminada a Segunda Grande Guerra, 
Claire Randall, ex-enfermeira do Exército Inglês, regressa 
da guerra e vai com o marido, Frank, para a Escócia, numa 
segunda lua-de-mel. Um dia, estando ela a colher plantas 
junto a um círculo de pedras (Craigh na Dun), é atraída 
por um zumbido para a pedra central e, ao tocar nela, é 
transportada para o ano de 1743, numa Escócia violenta e 
dominada por clãs guerreiros. Aí conhece o jovem guerreiro 
escocês Jamie Fraser e Jonathan Randall, antepassado 
de Frank e capitão inglês. Rapidamente percebe que foi 
arrastada para o passado por forças que não compreende. 
Claire  enfrenta, então, intrigas e perigos que podem 
ameaçar a sua vida e partir o seu coração, vendo-se 
dividida entre a fidelidade e o desejo, entre dois homens 
completamente diferentes em duas vidas irreconciliáveis.

Ao longo dos restantes livros desta coleção vamos 
passando por vários momentos da História escocesa, inglesa 
e norte-americana, ao mesmo tempo que nos envolvemos 
na trama familiar das principais personagens. Uma saga 
emocionante e arrebatadora! 

Prof.ª Margarida Almeida

Este rei que eu escolhi, 
de Alice Vieira

Vasco, Mafalda, Fernando e a sua tia Leocádia 
estavam juntos a lanchar quando, de repente, 
foram levados no tempo até ao séc. XIV, uma época 
muito importante historicamente para Portugal. Aí, 
vivem várias aventuras e aprendem a dar mais valor 
às pequenas coisas, já que são afetados pela fome 
devastadora devido à terrível crise que Portugal 
enfrenta. Ajudam a derrotar o rei de Castela e, 
após várias peripécias, participam na subida ao 
trono do Mestre de Avis. Feita a aclamação do 
Mestre, os protagonistas regressam ao lanche que 
ficara inacabado. 

Recomendo a leitura deste livro, pois dá-nos 
a conhecer os tempos difíceis mas grandiosos 
dos nossos antepassados, numa oscilação entre 
presente e passado.

Uma história que vale a pena ler e reler!

Maria Inês Lopes, 7.º C
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REPÓRTER MOCHO

BILHETE DE IDENTIDADE
NOME: Filipe Costa Cruzeiro

PROFISSÃO: Professor de Educação Física

O Repórter Mocho foi ao encontro do professor Filipe Cruzeiro para lhe colocar algumas questões que nos 
permitissem conhecer melhor este jovem docente de Educação Física. 

Repórter Mocho: Bom dia, professor Filipe! 
Gostaríamos de começar por conhecer um pouco das 
suas raízes. Onde nasceu e onde passou a sua infância?

Filipe Cruzeiro: Bom dia. Eu sou natural de 
Chosendo, concelho de Sernancelhe, pertencente 
ao distrito de Viseu. Basicamente, a minha infância 
“repartiu-se” pelas três localidades. O Pré-Escolar 
e o 1.º Ciclo foram passados em Chosendo, os 2.º 
e 3.º Ciclos na Escola EB 2,3 Padre João Rodrigues 
de Sernancelhe onde ia e vinha de autocarro todos 
os dias. Terminados os três Ciclos do Ensino Básico, 
ingressei no Ensino Secundário na Escola Secundária 
Emídio Navarro, em Viseu, e passei a viver nesta cidade 
durante a semana.

Repórter Mocho: Que recordações guarda desses 
tempos? Que brincadeiras marcavam os seus dias de 
criança?

Filipe Cruzeiro: A escola do 1.º Ciclo era pequenina, 
não éramos mais do que vinte alunos, tínhamos as 
aulas todos na mesma sala (do 1.º ao 4.º Ano), 
conhecíamo-nos muito bem e brincávamos 
todos juntos. O pátio envolvente era em terra 
batida com um jardim em frente da escola. 
Fazíamos daquele pátio uma autêntica sala 
“multifunções”, jogávamos às escondidas e 
até no jardim arranjávamos esconderijos. 
A zona coberta servia de “prisão” 
guardada por quem estava a apanhar 
no jogo dos “polícias e ladrões”. Nos 
baloiços, saltávamos em andamento 
para ver quem é que conseguia chegar 
mais longe. Quando a professora nos 
deixava trazer a bola para o recreio, 
o futebol dominava a maior parte do 
tempo. Com duas pedras a formar a 
baliza, criávamos as nossas próprias 
regras do jogo. Geralmente, à hora de 
almoço, as crianças iam todas juntas para 
casa. Chegava a demorar quarenta minutos 

para chegar a casa, num percurso que 
normalmente demoraria uns cinco. 

Repórter Mocho: Em pequeno já revelava esta 
apetência para o exercício físico? Na escola era essa a 
sua disciplina preferida?

Filipe Cruzeiro: Sempre gostei deste espírito do 
jogo, pelas brincadeiras que fazíamos na escola, pela 
corrida que tentava ganhar ao meu pai quando saíamos 
do terreno, ele no trator e eu a pé, a ver quem chegava 
primeiro, quando tentava destruir a erva com um pau 
que eu pensava ser uma espada ou até mesmo quando 
tentava lançar as batatas de longe para dentro do balde 
e a minha mãe se fartava de ralhar comigo porque as 
estragava todas. 

Sempre gostei muito da escola, mas, como em tudo, 
há sempre preferências e a Educação Física estava lá em 
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cima. Logo a seguir, vinham todas a outras disciplinas 
e, no canto inferior do meu “losango”, vinham as 
línguas. Nunca foram o meu forte.

Repórter Mocho: Quais julga que são as grandes 
diferenças e desafios no ensino a crianças e jovens?

Filipe Cruzeiro: É completamente diferente. 
Para se ensinar uma criança, é necessário percebê- 
-la, pensar e agir como ela. Quanto mais existir esta 
relação, melhor se consegue chegar à criança e levá-la 
a fazer o que se pretende. O que para nós pode ser 
uma simples bola de plástico, para os pequeninos digo 
que é um “ovo” e que tem que ser levado rapidamente 
para dentro do “ninho” da respetiva cor. Assim, a 
criança sente o exercício de outra forma e começa a 
jogar logo a um ritmo muito mais acelerado, de forma 
motivada e integrada.

Para ensinar um jovem, já é preciso tornar os 
exercícios mais concretos e objetivos, não quer dizer 
que tenha que ser retirado o caráter “brincadeira”, 
mas deixa-se de parte o mundo imaginário.

Repórter Mocho: Além do exercício físico, também 
tem cuidado com a alimentação? Explique-nos um 
pouco em que se baseia a sua alimentação equilibrada.

Filipe Cruzeiro: Sem dúvida que as duas áreas 
têm ligação. Quanto mais forte for essa ligação, mais 
positivos serão os resultados, culminando num estilo de 
vida mais saudável e ativo. Só funcionando com estes 
dois pilares em conjunto se pode dizer que estamos a 
promover a nossa qualidade de vida com saúde.

Tenho alguns cuidados ao nível da alimentação, 
não sou extremista, tento ser equilibrado. Como 
raramente estou parado, procuro fazer pequenas 
refeições ao longo do dia, entre seis e sete. Procuro 

comer um pouco de tudo, fruta em quase todas as 
pequenas refeições e muito raramente deixo de comer 
sopa nas refeições principais, pois é um ótimo sustento. 

Repórter Mocho: Como gosta e costuma ocupar os 
seus tempos livres?

Filipe Cruzeiro: Costumo correr com alguma 
regularidade, gosto de participar em provas apenas pelo 
espírito recreativo (trail e estrada), pratico CrossFit e 
raramente digo “não” a um jogo entre amigos. Também 
gosto de me sentar na esplanada a tomar um café e a 
conversar com os meus amigos, vou esporadicamente 
ao cinema e adoro um almoço em família. Uso muito do 
meu tempo livre a pesquisar novas formas e alternativas 
de trabalho para poder aplicar nas aulas. Gosto de 
passear, não costumo estar muito tempo em casa e não 
vejo muita televisão.

Repórter Mocho: Gostaria de deixar uma mensagem 
aos alunos do Colégio da Via-Sacra que estão há tanto 
isolados devido a esta pandemia que nos afetou a todos?

Filipe Cruzeiro: Neste momento, acho que o bem- 
-estar emocional é fundamental para enfrentarmos 
esta pandemia de cabeça erguida. Devemos conversar 
com os nossos familiares, amigos ou professores sobre 
as nossas angústias ou os nossos receios, os nossos 
medos, para que possam ser ultrapassados ou aliviados. 
Só estando equilibrados emocionalmente conseguimos 
ultrapassar os obstáculos em direção ao sucesso escolar, 
profissional e, sobretudo, pessoal.

Devemos procurar e experimentar novas atividades 
que nos distraiam, nos façam rir, nos façam sentir bem. 
Quanto melhor conseguirmos encarar esta situação, 
menos “difícil” será ultrapassar este momento e, assim, 
conseguiremos voltar ao nosso quotidiano ainda mais 
fortes e crescidos!

Livro favorito: O Alquimista, de Paulo Coelho
Filme marcante: Os Condenados de Shawshank, de Frank Darabont
Prato preferido: Arroz de marisco
Grupo / Cantor de eleição: Red Hot Chili Peppers, Dealema, Da Weasel, Coldplay
Destino de sonho: Croácia
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DE JARDIM...NO BANCO

   Recordações   

   Neste final da nossa jornada no Colégio, olhamos para trás e recordamos os bons momentos, as memórias 
que construímos na nossa “segunda casa”.

   Infelizmente, devido às circunstâncias atuais, não estamos a poder desfrutar verdadeiramente da experiência 
de sermos finalistas. Apesar de tudo, temos tentado, de forma diferente, vivenciar esta reta final como todos 
os outros alunos dos anteriores nonos anos.

   A nossa passagem por este Colégio acrescentou algo de muito especial às nossas vidas, não só pelos laços 
de amizade que aqui criámos e que permanecerão em todos nós para sempre, mas também por todo o carinho 
e dedicação que professores, funcionários, diretores e muitos outros mostraram para connosco ao longo deste 
vasto percurso.

   Gostaríamos de acabar este ano com uma nota positiva e testemunhar o nosso agrado por termos feito 
parte da história desta instituição, que deixará cravada nos nossos corações a mensagem deste Colégio!

João Figueiredo e Rodrigo Santos, 9.º A
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O Reflexo

Inspiro.
Regresso ao sítio onde cresci, à casa que me amou como a uma filha. 
Nada mudou: as paredes centenárias continuam amarelas, o ar ainda cheira a amor e a jardim e o meu coração 

ainda salta de felicidade quando atravesso o portão verde escuro. As minhas memórias mais bem conservadas 
são desenterradas dos confins da minha mente e “vejo” as sombras de todas as pessoas que me viram crescer. 
Ouço os alunos mais pequenos, de outrora, a gritar e um milhão de sentimentos esquecidos voltam a marcar 
presença no meu íntimo. De repente, não me sinto tão velha nem tão cansada, mas, sim, alegre, envolvida 
naquela alegria efémera de uma adolescente. 

Oh! A minha querida adolescência, por mim tão amada e tão odiada. Essa fração de vida que passa a correr, 
na qual se tem tudo e não se tem nada. “O mundo era nosso”, podíamos ser quem quiséssemos e ninguém 
olharia de lado.

Vagueio por corredores, salas, salões, sítios marcados pela sensação de perda que era, afinal e sempre, uma 
vitória. Dou de caras com um espelho. Mas nele não vejo a mulher madura esculpida pelos anos: é a rapariga 
pateta que eu pensava perdida algures no tempo, a rapariga chorosa que se despediu do Colégio tão à pressa, 
com saudades do que ainda não vivera e do que teria de deixar de viver.

Depois de tantos anos, expiro…
Filipa Raínho, 9.º B

As grades que não me prendiam

Estas grades, que antes não me prendiam, “prendem-me”, agora, para toda a minha vida. Aquelas árvores 
eram, outrora, pequenas, as pessoas eram novas… Outras, talvez… 

Quem diria que um dia estaria aqui a trazer o meu filho para o seu primeiro dia de aulas… Também me recordo 
bem do meu, de como foi especial! Não conhecendo ninguém, não queria entrar neste Colégio mas, no final, já 
não queria sair…

Todas as memórias, boas ou más, positivas ou negativas, me transformaram na pessoa que sou hoje. Estou 
bastante agradecido!

Pedro Caloba, 9.º C
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T E L A SE PAUTAS
Charlie e a fábrica de chocolate, de Tim Burton

O filme Charlie e a fábrica de chocolate conta a história de Charlie Bucket, 
um menino muito educado e pobre, que vive em Londres com os seus pais e avós. 

Perto da casa dele há uma enorme fábrica de chocolates, a maior do mundo, 
tendo como proprietário Willy Wonka, um homem traumatizado pela sua infância 
infeliz, que não saía da fábrica há anos e parecia não ter família. 

Um dia, decide realizar um concurso mundial para escolher um herdeiro para 
o seu império, pois não tinha filhos. Nesse concurso, houve cinco crianças que 
encontraram um convite dourado nas barras de chocolate Wonka e ganharam 
uma visita guiada pela lendária fábrica de chocolate, que não era visitada por 
ninguém há 15 anos. 

Estes cinco meninos retratam, de certa forma, muitos problemas da sociedade 
de hoje, como, por exemplo, a ganância, o vício, o egoísmo, a mentira e o 
consumismo. 

No filme Charlie e a fábrica de chocolate, as personagens são eliminadas pela fraqueza e Charlie, por 
não ser consumista, ganancioso, guloso ou egoísta, é o único que fica até o final, tornando-se no vencedor 
do desafio. Porém, ele recusa o prémio, pois teria de abdicar de viver com a sua família. Esta atitude acaba 
por ajudar Willy Wonka a entender o significado do amor familiar. Charlie demonstra-lhe, assim, que o amor 
da família é mais importante do que a riqueza monetária. Willy acaba por perdoar o seu pai, o Dr. Wilbur 
Wonka, que era muito severo e o proibía de comer doces quando este ainda era uma criança. 

Carolina Pimenta, Martim Soares e Pedro Gomes, 6.º B
Fonte: https://www.guiaestudo.com.br/a-fantastica-fabrica-de-chocolate

“Oompa Loompa” 

Oompa loompa doompadeedoo, 
I’ve got another puzzle for you,
Oompa loompa doompadeedee, 
If you are wise you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat?
What do you think will come of that?
I don’t like the look of it
Oompa loompa doompadeedah, 
If you're not greedy you will go far,
You will live in happiness too, 
Like the oompa loompa doompadee do
Doompadee doo!

“Oompa Loompa” 

Oompa loompa doompadeedoo, 
Tenho outro desafio para ti,
Oompa loompa doompadeedee,
Se fores esperto vais-me ouvir. 
O que é que ganhas ao te encheres de doces?
A comer tanto quanto um elefante.
O que pretendes ao engordares assim tanto?
O que é que achas que vai acontecer?
Não gosto de como isso se parece 
Oompa loompa doompadeedah, 
Se não fores ganancioso irás longe
Viverás feliz também
Como os oompa loompa doompadee do
Doompadee doo!
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SER + SAUDÁVEL

“Quem saúde quiser ter mais fruta deve comer”

    No verão há um aumento da produção de suor e, consequentemente, uma maior necessidade de hidratação. 
A fruta é uma ótima opção para os dias quentes, pois, para além de nos hidratar e ajudar a refrescar, é rica em 
vitaminas, antioxidantes e fibras, apresentando-se, do ponto de vista nutricional, entre as opções mais indicadas 
para o consumo diário. E ainda nos pode ajudar a obter um bronzeado mais bonito e duradouro!

   SALADA DE FRUTAS COM GELATINA

   Ingredientes:
• 1 gelatina de frutas 
• 1 maçã sem (ou com) casca
• 1 pera com casca
• 1 cacho de uvas pequeno
• 1 manga 
• 1 ameixa fresca (ou nectarina)
• água e sal q.b.

Modo de preparação:
Prepara a gelatina conforme as instruções do pacote, mas utiliza 100 ml a menos de água fria (ex.: 250 ml 

de água quente + 150 ml de água fria). 
Deixa arrefecer durante 15 minutos no frigorífico ou 5 minutos no congelador.
Fatia a maçã e a pera finamente, com um ralador ou uma mandolina, e mergulha imediatamente em água 

e sal. 
Corta a manga em cubos pequenos e as uvas ao meio. Fatia a ameixa.
Faz a montagem: num pirex alto ou forma de bolo inglês; coloca uma fina camada de gelatina. 
Inicia as camadas: pera, maçã, uva, ameixa e manga. Adiciona a gelatina até cobrir esta primeira camada. 

Prossegue com as camadas e termina com a gelatina.
Deixa no frigorífico durante 4 horas. Retira do frigorífico e aguarda cerca de 10 minutos para desenformar. 
Serve imediatamente para não correres o risco de desmoronar. 
Bom apetite!

Receita adaptada de: 
https://pt.petitchef.com/receitas/sobremesa/uma-salada-de-frutas-com-gelatina-fid-262785
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ENTREVISTA COM . . .

Repórter Mocho: Há quanto tempo está ligado à 
atividade da restauração? Como surgiu esse caminho 
na sua vida?

Serafim Silva: Duma forma direta, estou na 
restauração desde 1992. Primeiro trabalhei como 
gerente num restaurante de um familiar, o que se 
veio a tornar numa experiência interessante. Em 
1995 ingressei n’“O Cortiço”, onde continuo até hoje 
e onde me descobri como restaurador.

Costumo dizer que apanhei um “comboio” em 
alta velocidade e foi um habituar-me a esta nova 
realidade, uma casa amplamente conhecida em todo 
o Portugal com uma clientela fidelizada e exigente. 
Foi fácil “adentrar-me” neste novo mundo, dada a 
minha apetência pelo diálogo e socialização.

Repórter Mocho: Tem estado também ligado à 
promoção da gastronomia regional…

Serafim Silva: Estar à frente de um restaurante 

conhecido e reconhecido traz como consequência 
as constantes solicitações para representar a nossa 
gastronomia tradicional nos mais diferentes “palcos” 
nacionais e internacionais, como no Festival de 
Gastronomia da Rádio Alfa em Paris, no Festival 
de Gastronomia de Santarém, em programas de 
televisão, casinos ou hotéis. Estes são apenas alguns, 
entre muitos outros momentos de promoção da nossa 
gastronomia. 

Repórter Mocho:  O que significa ser, hoje, o rosto 
do restaurante “O Cortiço”?

Serafim Silva: Sobretudo, significa responsabilidade. 
Trata-se de um exercício desafiante que requer uma 
atitude positiva e, sem dúvida, que se esteja sempre 
atento a tudo o que seja “bem servir”.

Repórter Mocho: Os cuidados com a alimentação 
têm vindo a mudar e a ganhar uma importância que, 
noutros tempos, não tinham...

Serafim Campos Silva nasceu a 24 de maio de 1951 em Santos Evos, 
Viseu. Frequentou o curso de Direito da Universidade de Coimbra. Hoje 
em dia, é o rosto do restaurante “O Cortiço”, em Viseu. 
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Serafim Silva

“Falar dos meus tempos de aluno 
no Colégio da Via-Sacra é falar de 
alegria, jovialidade, formação, 
i n t e g r i d a d e ,  c r e s c i m e n t o ,      
responsabilidade, autonomia.”

Serafim Silva: Sim, é verdade. Temos hoje ao nosso 
alcance um conjunto de ferramentas a que recorrer, 
designadamente cursos de formação em todas as áreas 
da restauração e empregados com a devida formação 
profissional.

   Por outro lado, temos um maior cuidado na escolha 
dos produtos, de fornecedores, pois a qualidade está 
na primeira linha das nossas preferências.

Repórter Mocho:  Que recordações guarda do seu 
tempo de aluno do Colégio da Via-Sacra? 

Serafim Silva: Falar dos meus tempos de aluno no 
Colégio da Via-Sacra é falar de alegria, jovialidade, 
formação, integridade, crescimento, responsabilidade, 
autonomia.

Sinto muita felicidade quando recordo os meus 
tempos de estudante no Colégio. Digo agora, com 
alguma propriedade, que foi muito bom ter passado 
pelo Via-Sacra.

Repórter Mocho: Enquanto antigo aluno e 
considerando o tema anual do Colégio, “alimentAÇÃO”, 
que mensagem gostaria de deixar aos alunos do Colégio 
da Via-Sacra?

Serafim Silva: Basta estar atento a toda a 
informação sobre as propostas para a boa alimentação, 
mas, acima de tudo, ter um diálogo permanente 
entre o cérebro, estômago e intestinos. Parece um 
chavão, mas a grande realidade é que “somos aquilo 
que comemos”.
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&FAMOSOS   TALENTOSOS
Matilde Rocha

Matilde Almeida Rocha, aluna do 9.º A, desde pequena mostrou uma 
grande paixão por cavalos. Foi aos 7 anos que montou pela primeira vez, no 
dia do seu aniversário, depois de muita insistência junto da família.

A partir desse dia nunca mais quis parar e começou a ter aulas. Foi 
evoluindo gradualmente, até que aconteceu uma queda. Depois desse 
acontecimento, esteve afastada da equitação durante um ano, mas o desejo 
de montar e de ter um cavalo continuavam bem vivos no seu coração. Ao 
iniciar o 3.º Ciclo resolveu fazer uma proposta aos pais: se conseguisse boas 
notas, os pais dar-lhe-iam o tão ambicionado cavalo. Acabou por conseguir 
e os pais ofereceram-lhe o Joker, que, neste momento, tem 6 anos. 

Habitualmente costumava ir ao Centro Hípico quatro vezes por semana, 
mas agora, nesta fase atípica que atravessamos, acaba por passar cerca de 
duas horas diárias com o seu grande amigo e cúmplice, “vivendo momentos 
de grande harmonia que parecem o paraíso”.

Seguir a equitação como carreira não está nos seus planos. Ainda assim, 
“gostaria de poder ficar sempre ligada ao mundo dos cavalos” por ser algo 
que a faz sentir-se realmente feliz, livre e concretizada.

Sendo uma área com vasta tradição em Portugal, destaca como grande ídolo António Matos Almeida pelo seu 
percurso excecional no mundo da equitação, por ser um exemplo de persistência e também por ser um cavaleiro 
relevante da cidade de Viseu. Ao nível internacional, reconhece o enorme talento do suíço Steve Guerdat.

Steve Guerdat

Steve Guerdat nasceu a 10 de junho de 1982, em Bassecurt, na Suiça, 
e é um excecional cavaleiro, tendo já conquistado diversas medalhas, 
inclusivamente nos Jogos Olímpicos.

Começou a treinar ainda criança, com a idade de 7 anos, por influência 
do seu pai, Philippe Guerdat, saltador olímpico e que foi, na altura, também 
o seu treinador. Iniciou-se no mundo da competição por volta dos 15 anos e, a 
partir desse momento, tem acumulado e alargado a sua panóplia de vitórias, 
conquistas e medalhas.

Ao longo do seu percurso de vida já passou por alguns países europeus, 
tendo, em 2003, deixado a Suíça para trabalhar na Holanda. Três anos mais 
tarde, mudou-se para Bélgica.

Segundo Alban Poudret, redator-chefe do “Cavalier Romand”, “Guerdat é 
muito talentoso, mostra admirável elegância e rara precisão quando monta”. 
Estas características resultam de uma intensa dedicação e de um trabalho 
bastante organizado, sobretudo no que toca ao planeamento e à forma como 

se relaciona e lida com os seus cavalos.
Sem dúvida, 2012 foi o ano marcante da sua carreira, uma vez que, ao competir em Londres com o cavalo Nino 

de Buissonnets pela terceira vez em Jogos Olímpicos, foi o único que saltou de maneira limpa nas duas últimas 
rodadas da competição e ganhou a medalha de ouro individual. Desta forma, foi o primeiro suíço a ganhar uma 
medalha de ouro no evento de salto desde 1924, ano em que Alphonse Gemuseus ganhou no salto individual.

Fontes:
https://www.swissinfo.ch/por/para-steve-guerdat-a-barra-n%C3%A3o-%C3%A9-alta-demais/876094
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Guerdat
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FAMOSOS   TALENTOSOS

Francisca Sequeira

Francisca Batista Sequeira é aluna da turma B do 9.º Ano e tem revelado 
uma grande aptidão para as artes, sendo que a música a toca de uma forma 
especial, apesar de também apreciar dança e cinema.

Esta jovem toca três instrumentos: guitarra há sete anos, piano há dois e 
violoncelo, que foi a mais recente aposta. Confessa-nos que “desde pequena 
falava a cantar e uma simples frase era a mais bonita canção”. Cresceu 
habituada a ouvir música por influência dos seus pais. Foram eles os grandes 
impulsionadores para entrar no mundo da música.

Francisca aproveita os seus tempos livres para se dedicar à prática 
dos vários instrumentos como forma de relaxamento e “para esquecer por 
momentos as preocupações da vida”. Assume que se sente mais confiante a 

tocar guitarra, pois considera-a “um excelente acompanhamento para cantar” e, além disso, comparativamente 
com o violoncelo, é claramente mais flexível e fácil de transportar. Em relação a este último, Francisca disse- 
-nos que “é um instrumento maior, que precisa de bastante precisão nas notas e, não menos importante, requer 
resistência no braço que suporta o arco”.

Não pretende levar a música de uma forma profissional, mas já pensou em pertencer a uma orquestra. 
Costuma participar como vocalista nos espetáculos do Colégio. Como qualquer artista, quando entra em palco 
sente “nervosismo e ansiedade, que se desvanecem logo a partir da primeira nota”.

No mundo artístico destaca Amy Winehouse, que tinha um talento único e um timbre inigualável. 

Amy Winehouse

Amy Jade Winehouse nasceu em Londres, no seio de uma família 
judaica, no dia 14 de setembro de 1983. Foi uma cantora e compositora 
britânica conhecida pelo seu poderoso e profundo contralto vocal. Oriunda 
de uma família com fortes ligações ao jazz, Amy Winehouse entrou na 
carreira artística ainda na sua adolescência. Aos 16 anos, começou a 
participar em grupos de jazz e rapidamente o talento da jovem despertou 
o interesse de várias companhias discográficas, pois, além de cantora e 
compositora, também tocava vários instrumentos. Em 2003, gravou o seu 
primeiro disco, chamado Frank. 

Ao longo da sua curta carreira ganhou diversos prémios. O visual 
característico da artista, composto por um alto penteado em forma de 
colmeia e uma forte sombra negra para olhos, transformou-a num ícone 
reconhecido por influentes marcas de moda.

Apesar do sucesso, a sua carreira foi muitas vezes ofuscada por sérios 
problemas com drogas que acabaram por levá-la à morte. Amy Winehouse 
faleceu na sua residência, em Londres, a 23 de julho de 2011, com apenas 
27 anos.

Fontes: https://www.ebiografia.com/amy_winehouse/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amy_Winehouse
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Uma Primavera diferente

A Primavera chegou de mansinho como uma brisa.
Com ela trouxe a paleta de cores e aromas,
E eu não me apercebi…
Trouxe o canto dos pássaros a namorar no alto das árvores,
E eu não me apercebi…
Fez florescer as novas flores, as novas folhagens 
E os rios correram mais fortes,
E eu não me apercebi…
Convidou-me a sair, a vivê-la, a senti-la,
E eu não me apercebi…
A Primavera chegou, mas com ela veio a saudade.
Saudade da minha escola,
Saudade dos meus amigos,
Saudade do tempo 
Em que a minha vida era plena de felicidade,
E eu não me apercebi…  

Bárbara Figueiredo, 8.º B
Trabalho: Maria Carolina Sá, 3.º C

Alimentação

Eu hoje vou falar da alimentação, 
Uma palavra que ouvimos até mais não. 
Já pensaste o quanto é especial? 
Sem ela, não iríamos viver.
Ela é essencial.
Voltando ao assunto:
Preferes queijo ou presunto?
Já nem sei o que dizer…
Tinha tanto para perguntar!
E logo este tema fui escolher...

Matilde Carvalho, 7.º C
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Arco-íris de flores 

Vi ali, no teu jardim,
Um arco-íris de flores
Que me fez recordar 
Todas as dores
Por que me fizeste passar. 

Margarida Cruz, 9.º A
Trabalho: Sofia Silva, 3.º C 

Saudade

Saudade de ti, minha flor,
De te ver e de abraçar,
De sentir o teu cheiro
E de me lembrar de ti ao luar!

Pétala bonita, corpo elegante...
Quando te vejo fico radiante!
Quero-te aqui ao pé de mim,
Para nunca te mais deixar!

João Aparício, 6.º A

A saudade é o sentimento que me invade 
Quando não estou perto de ti. 
Neste momento sinto a tua falta,
Sinto-me triste sem ti.

Neste momento em que estamos afastados,
As nossas memórias estão no coração,
Para as podermos um dia relembrar,
Com felicidade e emoção!

A saudade que sinto
Não se compara ao que sinto por ti.
É mais forte, é duradouro.
Nunca me vou esquecer de ti!

Maria Rita Campinho, 6.º C



28

Melhor amiga...

Aquela que está lá
Quando nós precisamos!
Aquela que ajuda
Quando nós não aguentamos!

É aquela que é especial,
Que vive bem dentro de nós!
É a nossa melhor amiga,
O eco da nossa voz!

A melhor amiga...
É a mãe, que de tudo abdica!

João Silva, 8.º A
Ilustração: Matilde Cruz, 9.º A

ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

Viseu

Cidade onde nasci,
Cidade onde cresci…

O seu nome é Viseu, 
Onde Viriato nasceu 
E onde batalhou para nos salvar.
Eternamente o vamos recordar. 

Viseu é uma cidade cheia de cultura, 
Acolhedora e com muita ternura.
Em Viseu o que não falta é doçaria,
Que todos provam com muita alegria.

José Tiago Gouveia, 7.º A
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Se eu fosse um golfinho 

Se eu fosse um golfinho, seria cinzento azulado, escorregadio, com uma cauda em leque, umas 
barbatanas triangulares e uma boca bicuda. Seria saltitão e traquina! 

Viveria no Oceanário de Lisboa para todas as pessoas me poderem ver. Brincaria com os peixes e 
nadaria à volta dos corais, que, de noite, seriam o meu abrigo.

Se eu fosse um golfinho, seria muito fofinho e divertido.

1.º C

Mar

As ondas vão e vêm…
Levam os nossos pensamentos…
São tantos os momentos
Em que encontramos descanso a olhar para elas…

Ao ouvir o barulho do mar,
O som das gaivotas a cantar
E, no fim de tarde, o sol a entrar no mar,
Mesmo quem pensa que a vida é má 
Encontra alegria neste berço de vida
Tão bonito que é o mar.

Mário Silva, 7.º A
Trabalho: Mafalda Andrade, 4.º B
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Dia da Criança

Este Dia da Criança
É um dia sem igual.
Vem carregado de esperança
Pois, este ano, é especial.

Neste Dia da Criança,
Vimos os amigos pelo computador.
Foi uma grande mudança
E um grande sinal de amor!

2.º B

Ser criança é muito fácil.
Passo o dia a brincar!
Ser criança é sorrir,
Ser criança é sonhar!

Ser criança é um chinfrim;
A cantar e a aprender,
A dançar, a pular e a correr.
Ser criança é assim!

Carolina Araújo, 2.º A
Trabalho: Salvador Pires , 1.º C

Ser criança é ser feliz,
É ter tempo para brincar,
Passear no parque, correr e saltar
Todos os dias, sem querer parar.

É ir para a escola
Com vontade de aprender
E no intervalo ter tempo
Para os meus amigos conseguir ver.

Gabriela Albuquerque, 2.º A
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Gosto de ter muitos amigos,
Uma família para amar,
Uma cama bem quentinha,
Um lugar onde morar.

Gosto de ver o arco-íris a brilhar
E de ver o granizo a cair,
De saltar nas poças de água
E de fazer bonecos de neve a rir.

Ser criança é tudo isto.
É, ou deveria ser...
Ter direito à infância,
Ter direito a crescer.

Matilde Tapadas, 4.º C
Ilustração: Ana Filipa Costa, 9.º B

Hoje é um dia fabuloso,
Não há outro igual.
Ser criança é maravilhoso,
Sinto-me especial!

Gosto de correr e jogar,
Divertir-me a valer.
Com os amigos comemorar e
Brincar ajuda-nos a crescer!

É bom poder brincar,
Pois isso vai-nos alegrar.
Anseio podermos estar juntos,
Assim que o coronavírus passar.

Dinis Monteiro, 4.º C

Ser criança é brincar,
Ser criança é festejar
Este dia de alegria,
Com muita simpatia.

Ser criança é ter amor,
Ser colorida como uma flor,
Ser feliz como a natureza
E ser livre com pureza.

Ser criança é sabedoria,
Viver no mundo da fantasia.
É ouvir muitas histórias
E conquistar muitas vitórias.

Eu adoro ser criança,
Viver com esperança,
Ser alegre como o vento
E ter liberdade no pensamento.

Mariana Cardoso, 4.º A
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Hoje é o Dia da Criança, 
Que todos vamos comemorar.
Vai ser muito divertido
Passar o dia a brincar.

Vai ser um dia cheio de surpresas
Que as crianças vão adorar.
Vão comer muitas sobremesas,
Até se vão lambuzar.

Este ano é bem diferente,
Sem parques e amigos para brincar...
No recreio do Colégio 
Não vou poder saltar.

Muito amor vou receber
E beijinhos a dobrar.
Queria um da professora...
Isso eu iria adorar.

Leonor Oliveira, 3.º A

É no dia 1 de junho
Que celebramos ser criança.
Fica aqui o testemunho 
Deste dia de esperança!

Queria correr e brincar
Com todos os meus amigos.
Mas ainda vamos ter que esperar
Até estarmos reunidos.

Há crianças neste mundo
Que não podem festejar...
Não respeitam os seus direitos.
Gostava de as ajudar!

Hoje devemos lembrar
Todas as crianças que não tem pão.
Vou pedir para as abraçar
Apenas com o coração!

Matilde Oliveira, 3.º A

Quando és criança,
Vives num mundo imaginário,
Onde baleias podem voar
E pombos livremente nadar. 

Quando és criança,
Não te preocupas com o futuro,
Levas tudo na brincadeira,
Pois tens a inocência de um casmurro.

Gostas muito dos teus pais,
São o teu porto seguro.
Podes contar sempre com eles,
Sempre que estiveres inseguro.

E, no final disto tudo,
Só podes imaginar
Como será ser adulto
E a infância deixar!  

Diana Oliveira, 4.º C
Ilustração: Matilde  Coelho, 7.º B
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Adoro ser criança 
Porque brinco e aprendo.
Há uma nova esperança
Em cada aprendizagem que vou fazendo.

Adoro ser criança
E o mundo descobrir.
Olhar sem desconfiança
Para o futuro que está para vir.

Adoro ser criança,
Divirto-me sem preocupações.
Vivemos tendo confiança
Nos nossos corações.

Adoro ser criança
Pois qualquer coisa é divertida.
De tudo fazemos uma dança,
É assim que vivemos a nossa vida.

Adoro ser criança
E poder jogar à bola,
Saltar e correr no jardim
E poder andar na escola.

Adoro ser criança,
Estar em frente a multidões,
Divertir toda a gente 
Cantando as minhas canções.

4.º B

Hoje é o Dia da Criança!
Como este não há igual!
Todos têm os seus dias
Mas este é mesmo especial!!!

Ser criança é ter direito
A um nome e a um lar,
A ter uma família, 
A aprender e a estudar.

Ser criança é ser feliz,
Sorrir, cantar e brincar,
Ver o mundo colorido
E na relva rebolar.

Bombeiro, astronauta,
Médico querer ser
E poder desafiar o mundo!
Querer tudo aprender.

Ser criança é tudo isto:
É ter direito a crescer.
De nenhuma criança
Ninguém se devia esquecer.

Vicente Oliveira, 3.º A
Ilustração: Leonor Correia, 8.º B
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A praia

No verão vou à praia,                                                                                                          
Sinto a areia a escaldar!                                                                                                                        
No verão vou à praia,                                                                                                                        
Só para ouvir o mar!
No verão vou à praia,                                                                                                                                          
É lá que gosto de estar.                                                                                                                                           
No verão vou à praia,                                                                                                         
Fico lá a bronzear!
  

Rodrigo Costa, 5.º A        

O verão

O verão chegou,
A primavera acabou,
A chuva parou
E o sol raiou!

Construo castelos
Que se vão arruinar,
Porque o mar
Os vai apagar!

O céu e o mar
Juntos vão andar
Até ao alcance…
Do meu olhar!

André Antunes, 5.º B
Trabalho: Diogo Lopes, 1.º C

Mar

O mar é azul
E o céu também.
É a cor preferida
Da minha mãe.

Quando vejo o mar
Na areia dourada,
Com o sol a brilhar,
Até fico corada!

Alexandra Abrantes, 6.º B
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Chegou o calor

O bom tempo chegou.
As pessoas alegrou.
Brincar muito eu vou.
A chuva já passou.

Junho já traz calor 
E cheiro a verão.
Abre-se a flor 
E alegra-se o coração.

Já posso ir à praia
Fazer castelos na areia,
Comer uma papaia
E divertir-me à minha maneira.

João Pedro Gonçalves, 4.º A

Diversão

No verão reina o calor!
À praia gostamos de ir.
Com o sol abrasador,
Para o mar queremos fugir.

O sol encanta-nos a brilhar
Com os amigos para divertir.
Vamos todos para a praia!
Todos juntos queremos rir.

Leonor Saraiva, 6.º B
Ilustração: Carolina Freitas, 7.º B
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Nuvem

Azul, amarela, 
Verde ou cor de rosa…
Qualquer que seja a cor, 
É reflexão de calor
E sempre tão formosa.

Mariana Deus, 9.º A

Na praia

Na praia, as ondas estão agitadas.
Por isso, fico em casa a contar piadas!
Vejo as bandeiras a abanar.
Bolas! Não posso ir nadar!
  
Grito e pulo de raiva,
Enquanto, na rua,
Passeia o sr. Saraiva!
Ri-se! Pensa que eu estou a dançar
E dá-me uma nota para me alegrar!
 
Agora, vou mas é correr!
Pensando melhor…
Vou mas é comer
E esquecer o meu azar
De não poder ir nadar !

Inês Figueiredo, 5.º B
Trabalho: Margarida Alagoa, 2.º A

Sol

Atravessaste folhas,
Compassos do meu apelo.
Raios!
Olhaste o meu desespero!

Espero,
Desespero...
O teu abandono!
Preciso de ti...

Espalhas sentimentos,
Emoções pelo ar.
A natureza precisa
Imenso do teu olhar!

Acompanho o teu forte
Amanhecer,
No vento das manhãs,
Aquelas que vens aquecer.

Não desapareças!
Fica aqui!
Fazes-me bem
E eu gosto de ti!

Maria Beatriz Álvaro, 8.º A
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Manuel começa também a contar
As suas recordações,
Sonhos, fantasias
E grandes aberrações!

Mestre João,
Um homem das ciências,
Pensa que é tudo uma ficção,
Pois não fez as experiências.

Passado muito tempo,
Dentro do navio, 
Mestre João começa a acreditar no Adamastor,
Depois de tanto convívio.

Nem tudo dá para explicar,
Nem mesmo o Adamastor.
Se calhar foi mesmo um monstro
Mandado pelo “Criador”.

Por fim se acaba
Esta bela história,
“Aquilo que os olhos veem”,
Que vai ficar na memória!

Maria Assunção Vidal, 8.º A
Ilustração: Francisca Campos, 9.º C

PARA  A  ESCRITA

Pensamentos

O amor não tem opção 
A não ser aparecer, 
Pois vem do coração. 
Não pode ser retirado. 
Só pode ser recusado 
Por um coração ocupado. 

João Pereira, 7.º C

Mestre João

Mestre João,
Após longos anos no Oriente,
Regressa a Portugal,
Bastante contente.

Vinha com
Uma tripulação pelo mar.
Ao lembrar-se das suas memórias,
Começa a narrar.

Conta Mestre João
Uma grande história.
No navio que regressava da Índia,
Nascia mais uma memória.

Mestre João
Vê um pobre homem caído.
Pergunta-lhe o nome,
Mas este está “adormecido”.

Quando Manuel acorda,
O náufrago recolhido,
Fala na Avantesma
E no que tinha vivido.
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C I N E M AHORADO RECREIO

Summer - WORD SEARCH

Find the following words:

Sunbathing
Sand
Towel 
Ball
Castle

Pool
Lemonade
Sunglasses
Ice cream
Beach 

Ilustração: Beatriz Santos, 5.º A
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Sommer / Verão

   Sabes como se dizem estas palavras sobre o verão em alemão? Vale a pena 
tentar! Faz a ligação. 

Praia  .
Gelado .

Mar .
Sol .

Nadar .
Arco-íris .

Óculos de sol .
Protetor solar .

Fato de banho  .
Férias .

. Badeanzug

. Ferien

. Schwimmen

. Sonnenbrille

. Meer

. Strand

. Sonne

. Eis

. Regenbogen

. Sonnencreme

Soluções: Praia – Strand, Gelado – Eis, Mar – Meer, Sol – Sonne, Nadar – Schwimmen, Arco-íris – Regenbogen, Óculos de sol – 
Sonnenbrille, Protetor solar – Sonnencreme, Fato de banho – Badeanzug, Férias - Ferien

A Alimentação e a Civilização Romana

A dificuldade de abordar o tema da Alimentação na 
Civilização Romana reside na sua extensão territorial e 
temporal. Neste sentido, temos sempre de considerar que 
estamos perante um território que se estende do Próximo 
Oriente à Grã-Bretanha e do Norte de África à Europa de Leste, 
e de uma civilização que durou cinco séculos. Por estas razões, 
parece óbvio que os hábitos alimentares na Civilização Romana 
tenham mudado no tempo e no espaço, isto é, não podemos 
considerar que uma pessoa que tenha habitado a Hispânia 
no séc. II d.C. tenha tido os mesmos hábitos alimentares de 
uma pessoa que tenha habitado a Britânia no mesmo século.  

Vamos, portanto, neste texto, optar por abordar o assunto de uma forma abrangente. 
Em regra geral, os romanos tomavam três refeições diárias: a primeira, correspondente ao nosso pequeno- 

-almoço, era o “ientaculum” ou “silatium”, normalmente leve, que incluía o pão, sobretudo quando este ganhou 
alguma primazia em relação às antigas papas, com algum condimento, por exemplo, o alho ou o queijo, ovos, 
fruta, por norma acompanhado por vinho aromatizado; a segunda refeição, equivalente ao nosso almoço, era 
o “prandium” ou merenda, usualmente constituída pelos restos das refeições da véspera, legumes (verdes e 
secos), enchidos, ovos e fruta, de novo acompanhado por vinho; finalmente, a última refeição, a “cena”, era 
a mais substancial e um momento importante de sociabilidade, normalmente demorada. A “cena” era uma 
refeição que se dividia em três etapas: as entradas (“gustacio”), a “cena” propriamente dita e a sobremesa 
(“secundae mensae”). 

Em suma, a dieta romana tornou-se mais rica e diversificada à medida que se estendeu a área geográfica 
abrangida pela República e pelo Império.  

 Grupo de História e Geografia

O Cantinho do Alemão
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 7, Viseu, 30 de agosto de 1915, Número 17 

Recita do 7.º ano

Como de costume deu sua recita de despedida o 7.º ano do 
nosso Liceu.

Foi uma noite bem passada, em que se fez muita arte. Foi 
brilhante o discurso de apresentação e ao mesmo tempo de 
despedida, em que o sr. Sales se revelou possuidor dum grande 
talento e duma fina verve. As peças muito boas e muito bem 
interpretadas.

Os numeros de musica tambem impressionaram bem.
A assistência, que era selecta, riu, apreciou e aplaudiu com 

simpatia.
Estote felices! Valete, amici.



41

DIVERTIDACIÊNCIA

Fonte: Lopes, F., Pires, I. e Riberio, S. (2014).  Físico-Química 7.º Ano. 2.ª Edição, Santillana. Carnaxide.
             https://www.ccvalg.pt/astronomia/constelacoes/constelacoes.htm (adaptado)

Sai de casa e olha para o céu!!!
Uma noite em família a identificar constelações!

À noite, quando se olha para o céu estrelado, é 
inevitável não imaginar que estamos a ver padrões 
nas estrelas. O mesmo aconteceu na Antiguidade. As 
pessoas, ao olharem para as estrelas, viam figuras de 
animais, objetos e seres míticos. Chamaram a essas 
formas de constelações. 

De acordo com a União Astronómica Internacional, 
“uma constelação é uma região do céu com limites 
bem definidos”. Uma constelação inclui as estrelas que 
desta fazem parte e qualquer objeto celeste que, visto 
da Terra, esteja na mesma região. Ao todo são 88 as 
constelações. No entanto, no hemisfério norte, apenas 
são visíveis algumas delas, tal como se observa na figura 
1, onde o tracejado representa a delimitação feita pela 
União Astronómica Internacional e a linha vermelha, que 
une as estrelas mais exuberantes da constelação, é a 
representação mais comum. 

Algumas das constelações são visíveis à noite, mesmo 
em zonas mais urbanas, como é o caso da Ursa Maior, 

no hemisfério norte. 
Sugerimos que, numa noite estrelada, observes o céu com os teus familiares. Tenta identificar algumas das 

constelações. Começa pela Ursa Maior (a constelação faz lembrar uma panela com um cabo comprido), depois a 
Ursa Menor, seguida da Cassiopeia, entre outras (figura 2). Para te ajudar, podes recorrer a mapas celestes. Consulta 
o site do Observatório Astronómico de Lisboa e encontra mais informações.

                                      

1

2

Ursa Maior Ursa Menor Cassiopeia Orionte
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

Um Terceiro Período Pandémico

Estávamos a meio do mês de março, quando o sentido mais apurado de qualquer pai e mãe soou o 
instinto protetor ao mais alto nível. Ficaram em casa, numa espécie de retiro que testou todos os limites 
de qualquer ser humano.

O Mundo lá fora ficou em suspenso. Em casa, os pais desdobraram-se em ilimitadas tarefas, obrigações, 
cuidados e estruturaram horários para que conseguissem manter a sua mente sã e salva.

Citamos alguns excertos de um artigo do psicólogo, psicanalista, professor e autor Eduardo Sá, com os 
quais muitos de nós nos identificamos:

“Transformaram os grupos de WhatsApp de mães numa espécie de "brigadas de ação rápida" que criaram 
redes de informação e de troca de sugestões e de cuidados. Puseram os filhos a conversar uns com os outros 
através de mensagens, de pequenos vídeos e de “lives” (às vezes, chorosos) entre eles. […] Arrumaram 
a sala e os quartos em regime "non stop", sete dias por semana. Mesmo cheios de sombras, dentro deles, 
contaram histórias, riram, cantaram e brincaram. Puseram as crianças a cozinhar. E, mesmo em “layoff”, 
fizeram por pôr as preocupações para "trás das costas" e cuidaram - cuidaram sempre - de forma incansável. 
E trabalharam; sem horário nem condições de trabalho. E fizeram listas de compras. E cozinharam. E fizeram 
de explicadores. E de professores. E de curadores da escola. E de cúmplices, cuidadosos, dos professores. 
E resguardaram, discretamente, tudo aquilo que era, dantes, importante e inadiável para si. Tudo, sobre 
tudo, em nome dos filhos. Os pais fizeram muitíssimo mais que "a sua obrigação". Mantiveram as empresas, 
as instituições e o país a funcionar. Não dormiram. Não pararam. Nunca se puseram em primeiro lugar. E 
merecem um olhar (comovido) de admiração e de reconhecimento. Os pais - convém que não os esqueçamos 
nisto tudo - merecem a nossa (ilimitada) gratidão!”

Somos todos heróis, personagens, vítimas e lutadores de uma história em que o guião é cheio de 
imprevistos, e todos temos a esperança de que o final seja para breve. 
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ecos da via-sacra

COLÉGIO DA VIA-SACRA
V I S E U J U N H O 2 0 2 0

Não tenho medo de viver

Das coisas que posso perder,
Porque, afinal …
Até já me cansei de as ver.

Ficai com o Sol , o luar,
O canto dos pássaros e a água a brilhar.
Não sentirei falta
E deles já me estou a cansar.

Um dia, o céu escureceu,
O Sol desapareceu,
Os pássaros e a água foram tirados de mim. 
E agora, que faço eu?

Sinto algo… Medo.
Medo de voltar a perder,
Medo de que vá tudo desaparecer.
Não tirem tudo de mim,
Tudo o que eu julguei ter.

Vivi na ganância,
Na sombra do meu próprio ser.
Vi tudo no fim tirado de mim,
Tudo o que eu julguei ter.
Vi , num só momento, tudo a desaparecer...
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