D E S TA Q U E

“A alegria paira no ar, como uma flor que perfuma o ar.”
Leonor Cardoso, 6.º C

“As minhas emoções são o pilar que sustenta a pessoa que sou e que serei.”
Mariana Marques, 8.º C

“Ativar a mente é controlar o quão poderosa ela pode ser.”

AGENDA de ATIVIDADES
8 de julho
21h30 — Concerto de Final de Ano online

de 9 a 30 de julho
Ocupação dos Tempos Livres - 1.º Ciclo

de 12 a 16 de julho
Ocupação dos Tempos Livres - 2.º e 3.º Ciclos

Diana Jesus, 9.º A
Ilustração: Sofia Silva, 2.º A
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EDITORIAL

AtivaMENTE (des)cansados,
(des)confi(n)emos numas férias em segurança

E

stamos prestes a concluir mais um ano letivo. E que Ano
Letivo!!!
Este foi, sem sombra de dúvida, um ano extenuante,
marcado por um esforço suplementar, partilhado por
toda a comunidade escolar, para fazer face aos inúmeros
constrangimentos provocados pela Covid-19.
Por entre as dúvidas e incertezas, os medos, as quarentenas,
a retoma das aulas e as constantes (re)adaptações, o nosso
Colégio soube sempre estar atento e próximo para que (tudo)
as aulas fossem acontecendo com a normalidade possível;
inicialmente em regime presencial e, durante longo tempo,
após novo confinamento, à distância, online. Em tudo e sempre
se procurou e procura o bem dos nossos alunos.
Com o regresso das aulas presenciais, neste 3.º período,
a vida escolar foi ganhando uma certa «normalidade», dentro
do que a pandemia permite. O (re)encontro na sala de aula,
a «socialização» dos nossos alunos, no recreio, as trocas
de olhares e a palavra amiga são fatores importantes no
complemento da sua formação integral. Afinal, o Colégio não
é apenas uma instituição educativa de ensino, mas é, também,
um tempo, um espaço e um lugar onde, ativamente, cuidamos
uns dos outros e de cada pessoa no seu todo.
‘Depois’ deste período, enorme, num contexto de grande
exigência, aproxima-se o tempo das férias e do descanso. Tempo
merecido e necessário para todos: alunos, pais, professores
e auxiliares… Espero que, embora com todas as medidas de
segurança, por causa da ameaça à saúde pública por parte do
vírus, este seja um tempo de serenidade e repouso. Faço votos
de que esta seja uma oportunidade para ativamente vivermos
um sereno descanso, com boas leituras, experiências e silêncios
que permitam contemplar a beleza da Criação.
Que não seja um tempo de meras ausências ou fugas
provocadas pelo furor do vazio ou pelos confinamentos a
que nos vimos forçados, mas pela graça que nos é dada de
retemperarmos as forças do corpo e do espírito, livres de uma
série de preocupações quotidianas. Vivamos estas férias como
uma oportunidade que traz qualidade à nossa existência.
Desejo a todos os alunos, especialmente aos que terminam
o seu percurso neste nosso Colégio, os alunos do 9.º
Ano, bem como à restante comunidade escolar, um bom
3
final de ano letivo e boas férias.
Pe. António Henrique

NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Aulas à distância

N

o final de janeiro e à semelhança do sucedido no ano letivo transato, o ensino online chegou de surpresa,
ocupando grande parte do segundo período. Desta vez, e como já não era novidade, foi tudo mais fácil.
No entanto, esta novidade acarretou diversas adaptações, começando pela alteração do calendário escolar
inicialmente previsto.
Reinou, primeiramente, um misto de entusiasmo e preocupação, que, com o tempo, se foi aliviando para
alguns e agonizando para outros.
Conhecendo as dificuldades, limitações e problemas técnicos inerentes a esta modalidade, os alunos
e professores protagonizaram uma nova versão no processo de ensino-aprendizagem, recorrendo a novas
metodologias, novos recursos, novas experiências. Apesar da dificuldade acrescida em termos de concentração
por parte dos alunos, sujeitos a um foco enorme de distrações, o empenho dos envolvidos tentou superar e
ultrapassar tudo para que se guardem memórias positivas de toda esta vivência diferenciada em tempos de
pandemia.
Mais uma vez, o ano letivo ficou marcado por um período de “clausura”, mas, certamente, com aspetos
positivos para recordar.

P

“ ara mim, o ensino online foi difícil e não gostei nada, especialmente por não poder estar com os meus
amigos e com a minha professora. Nas aulas presenciais aprendo mais e melhor e tenho mais diversão nos
intervalos.”
Martim Rodrigues, 4.º C

E

“ ste segundo confinamento não foi fácil, já que me reavivou o sentimento de saudade dos meus amigos.
Ainda assim, até soube bem ficar em casa, pois pude passar mais tempo com a minha família. A metodologia
aplicada nas aulas online foi extremamente bem concebida, pois não houve grandes diferenças no ensino e na
aprendizagem.”
Martim Madeira, 5.º C

A

“ experiência deste segundo confinamento foi diferente da primeira. Como já tinha vivenciado a experiência
no ano anterior, acho que este ano me custou mais, pois foi mais aborrecido. O facto de não haver testes promoveu
o entusiasmo, mas o mesmo foi desaparecendo com o desejo de rever os amigos.”
Leonor Baptista, 7.º C
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NOTÍCIAS
Festa da Páscoa

N

o dia 26 de março e apesar dos constrangimentos causados pelo pandemia,
o Colégio da Via-Sacra não deixou de assinalar e comemorar a Festa da Páscoa.
Este ano, de forma diferente e adaptada ao momento que se vivia, a celebração
presidida pelo nosso Diretor, Padre António Henrique, foi transmitida via online
para os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos, havendo, no entanto, a presença dos alunos
mais novos que puderam acompanhar todos juntos na sala de aula, visto que já
se encontravam no ensino presencial.
Foi um dia marcante, em que os alunos se sentiram unidos apesar da distância
física, tendo atingido o seu ponto alto no momento em que se percebeu que o
Cristo, presente em frente ao altar, tinha no seu manto as fotografias dos alunos
do Colégio. Foi especial, foi mesmo sentir que todos fazem parte desta família
e desta casa.

N

“ o dia da Festa, fizemos algumas brincadeiras, cantámos e divertimo-nos.
Foi um dia engraçado, mas não pude abraçar os meus amigos.”

Maria Pedro, 1.º A

O

“
que mais me marcou nesse dia foi ver o Cristo com as caras dos alunos.
Apesar das saudades dos meus colegas, senti-me mais perto deles.”
Salomé Costa, 5.º C

G

“ ostei da forma como foi feita a Festa da Páscoa, mas preferia que tivesse sido no Colégio com a presença
dos meus amigos e família.”

Afonso Dias, 6.º C

“

Adorei o manto de Cristo, mas teria sido mais marcante se estivéssemos todos juntos no Colégio.”
Raquel Camões, 8.º B

Clube de Matemática - 3.º e 4.º Anos

O

Clube de Matemática, mais conhecido entre os alunos dos 3.º e 4.º Anos
como “Pequenos Pitágoras” (nome escolhido por unanimidade na primeira aula),
tem como objetivo dar a conhecer o lado divertido e fascinante da Matemática.
Com forte componente lúdica, as atividades dinamizadas visaram promover
o estudo, o trabalho e o gosto pela Matemática. O loto da tabuada, o bingo, o
tangram, o jogo do galo, a construção e exploração de sólidos, a medição do
campo de futebol do Colégio, o jogo da glória e o dominó, entre outros, são
apenas algumas das atividades do Clube.
Afinal de contas, a Matemática é divertida e faz parte do nosso quotidiano.
E, tal como referia Albert Einstein, “A Matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela.”
Prof. Raul Correia e Prof.ª Joana Chaves
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Dia Internacional do Livro Infantil

F

oi no passado dia 2 de abril que se celebrou o Dia Internacional do
Livro Infantil. Nesta data, em 1805, nasceu na Dinamarca um dos maiores
escritores da literatura infantil, Hans Christian Andersen.
Este autor deixou-nos histórias que são conhecidas mundialmente e que
nos enchem de magia, tais como: “O soldadinho de chumbo”, “A pequena
sereia”, “A menina dos fósforos”, “O patinho feio”, “A princesa e a ervilha”,
entre outras, todas elas intemporais.
A leitura é um dos meios mais importantes para adquirir conhecimento.
Desenvolve a nossa imaginação e amplia o nosso vocabulário. Ler pode tornarse muito divertido e interessante.
Ler faz parte de nós!
4.º B

Dr. Almeida Henriques (1961-2021)

F

aleceu, no passado dia 4 de abril, o Dr. António Almeida Henriques,
Presidenteda Câmara Municipal de Viseu e também grande amigo do nosso
Colégio, onde os seus filhos estudaram. A ele a nossa sentida homenagem e
gratidão.

Exposição Amar-se por Memória

I

naugurou no passado dia 5 de maio, na Quinta da Cruz – Centro de Arte
Contemporânea de Viseu, a exposição Amar-se por Memória, da prof.ª Carla Pinto.
A exposição apresenta um projeto de ilustração que tem como objetivo
revisitar aqueles que com as suas vidas nos tocaram, honrar os que habitam a
nossa memória.
Na sala podem ser vistas treze ilustrações que foram criadas a partir da partilha
de memórias e feita pela sobreposição de camadas, com diferentes planos, de
momentos recortados e revividos. A autora convida o visitante a participar na
construção de novas narrativas a partir do manuseamento as ilustrações que,
dependendo da sua organização, nos permitem construir novas imagens, que
evidenciam momentos e particularidades da pessoa e da memória partilhada.
A exposição pode ser visitada até 18 de julho.
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NOTÍCIAS
Campeonato Nacional de Ténis de Mesa

N

o passado fim de semana de 8 e 9 de maio, decorreu, em Vila Real, o
Campeonato Nacional de Equipas de Jovens promovido pela Federação Portuguesa
de Ténis de Mesa.
A nossa aluna Leonor Marques, do 4.º C, sagrou-se campeã nacional de
equipas Sub 10 daquela modalidade desportiva. De acordo como o seu treinador,
“a Leonor é um exemplo de esforço, dedicação, garra e competitividade, com
um potencial enorme”.
Parabéns, Leonor!

S

“ enti-me muito feliz e orgulhosa de todo o meu trabalho. Foi um sonho tornado realidade!”
Leonor Marques, 4.º C

Palestra “Adolescência”

N

o âmbito do Projeto Educação para a Saúde (PES), os alunos do 9.º Ano de
escolaridade participaram numa palestra subordinada ao tema “Adolescência”.
Adolescentes do Centro de Hospitalar Tondela-Viseu, e pelas médicas Sofia Grilo
e Sandra Cardoso, colaboradoras da referida Unidade.
A palestra centrou-se nas alterações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem
nesta fase do crescimento, em que ser grande não significa ser forte. Cada
adolescente tem as suas próprias características e vive a sua adolescência de forma
única, tendo-se, no entanto, abordado uma série de processos que se verificam de
forma mais ou menos constante. Os alunos puderam ainda refletir sobre as suas próprias dúvidas através da
realização de uma dinâmica de jogo “Mito vs Verdade”.
Psicóloga Sofia Pereira

Olimpíadas de Física e de Química - 2021

P

articipar nas Olimpíadas foi para todos uma experiência inovadora
e entusiasmante. Para além de testarmos os nossos conhecimentos numa
área que tanto estimamos, fomentamos novas amizades e melhoramos as
nossas competências no trabalho de equipa. Estes momentos farão parte
das recordações que levamos desta fase das nossas vidas!
Olimpíadas de Física - Tiago Botelho (9.º A), Maria Oliveira (9.º B) e
Maria Fernandes (9.º C)
Olimpíadas de Química - Tomás Figueiredo e Alexandre Batista (9.º
A), Erica Santos e Leonor Correia (9.º B) e Matilde Pereira e Dinis Martins
(9.º C)
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Brincar não é magoar

N

o âmbito do Projeto Educação para a Saúde (PES), os alunos do 8.º Ano
participaram numa palestra subordinada ao tema “Cyberbullying”, dinamizada
pelo Programa Escola Segura da Polícia de Segurança Pública.
Cada vez mais comum na sociedade, especialmente entre os jovens, o
cyberbullying é uma forma de ameaçar, intimidar, gozar ou excluir com recurso
às tecnologias de informação e comunicação,
Os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre o papel que cada um pode
desempenhar para parar com este comportamento – “parar, bloquear, falar”:
parar e pensar muito bem antes de publicar algo que possa perturbar ou magoar
alguém; bloquear mensagens; falar com um adulto sobre o que está a acontecer.
Brincar não é magoar! O cyberbullying afeta vidas reais!
Equipa do PES

Semana da Leitura 2021

A

Semana da Leitura do Colégio decorreu de 14 a 18 de junho. Realizada em
moldes adequados à situação atual - as turmas recorreram a gravações -, foi uma
atividade que envolveu os alunos do 1.º ao 9.º Ano.

Exposição «A Bíblia nasce da vida; a vida nasce da Bíblia.»

E

ste é o título da exposição que se encontra em frente à secretaria com
trabalhos realizados por alunos do 4.º ano, interpretando algumas passagens
bíblicas.
A Bíblia nasce da vida ajuda-nos a compreender que a mensagem de Deus,
desde sempre, partiu da vida do seu povo quando os tornou “pescadores de
homens”; quando falou ao coração dos seus amigos, os discípulos; quando é farol
para todos através da sua Palavra que voa para cada um de nós e nos transforma
como acontece em cada primavera.
A vida nasce da Bíblia quando, atentos à sua mensagem, somos dom para os
outros. Todos entendemos isto quando, abrindo o nosso coração, compreendemos
e colaborámos com o hospital do Wau, no Sudão do Sul. Comprámos mais de 2000 lápis que escrevem com magia
na vida de crianças e de jovens com fome, com diabetes e com epilepsia, salvando vidas…. Nunca as vimos, mas
sabemos que são nossos irmãos. Bem haja a todos que fazem a vida acontecer!
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UM OLHARSOBRE...

Núria Garrido, 4.º B
Margarida Avelãs, 4.º C
Maria Vitória Serrano, 4.º C

Carolina Borges, 4.º C
Maria Carolina Sá, 4.º C
Martim Santos, 4.º B
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T E L A SE

PAUTAS

Uma mente brilhante, de Ron Howard

O

filme Uma Mente Brilhante conta a história biográfica de
John Nash (protagonizado por Russell Crowe), um matemático
que revolucionou a área da economia, e a sua luta contra a
esquizofrenia.
A história começa com John Nash na Universidade de
Princeton, onde tirou o seu doutoramento. Foi aí que começou
a amizade com o seu companheiro de quarto, Charles Herman,
que, mais tarde, descobriu ser uma alucinação causada pela
esquizofrenia.
Após sair de Princeton, Nash foi para o Laboratório Wheeler
fazer pesquisa e dar aulas. Para além disso, começou a trabalhar
para o Governo, tentando proteger os E.U.A. contra uma bomba atómica portátil criada pela União Soviética.
Nesse local, conheceu uma estudante de Física, Alicia Esther, com quem se casou mais tarde.
Por volta dos 30 anos começou a ficar paranoico, pois entrou num carro com William Parcher, supervisor do
seu trabalho no Governo, vendo-o a matar um espião russo. Nesse seguimento, pouco tempo depois, foi internado
no Hospital Psiquiátrico McArthur, tendo o Dr. Rosen como psiquiatra.
Quando sai do hospital, começa a tomar comprimidos antipsicóticos. Um dia, deixa de os tomar e volta a
alucinar. Enquanto tenta melhorar a sua situação clínica, decide pedir a Martin Hansen, líder do Departamento
de Matemática, para trabalhar na biblioteca da Universidade, pois acha que um ambiente familiar melhoraria a
sua situação contra as alucinações.
Após uma dura e dolorosa viagem de autodescoberta e de vários anos de luta, acaba por triunfar sobre a sua
tragédia e, finalmente, no fim da sua vida, é reconhecido com o Prémio Nobel da Matemática.

“All Love Can Be”, de Charlotte Church

I

Eu irei procurar-te nas trevas

I will watch through the night
Hold you in my arms
Give you dreams where no one will be
I will watch through the dark
Till the morning comes

Eu irei procurar-te pela noite
Agarrar-te nos meus braços
Dar-te-ei sonhos nos quais ninguém estará
Irei procurar-te pelas trevas
Até ao amanhecer

For the lights I will take you
Through the night to see
All love, showing us all love can be

Para as luzes te levarei
Através da noite para ver
Todo amor, mostrando-nos tudo o que o amor pode ser

I will guard you with my bright wings
Stay till your heart learns to see
All love can be

Guardar-te-ei com as minhas asas brilhantes
E ficarei até o teu coração aprender a ver
Tudo o que o amor pode ser

will watch you in the darkness
Show you love will see you through
When the bad dreams wake you crying
I’ll show you all love can do
All love can do
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Mostrar-te que o amor te verá
Quando os pesadelos te acordarem a chorar
Mostrar-te-ei tudo o que o amor pode fazer
Tudo o que o amor pode fazer

UM
OLHAR
MERGULHAR
NOS LIVROS

Harry Potter e o Príncipe Misterioso,
de J. K. Rowling

E

ste é o sexto livro da saga do mundo
de Harry Potter (total de sete livros), em que
três amigos feiticeiros, Harry, Hermione e
Ron, procuram derrotar as forças das trevas e
Aquele-cujo-nome-não-deve-ser-pronunciado.
Um novo professor, que possui informação
crucial sobre Lord Voldemort, chega a Hogwarts.
Um livro de poções com dicas fantásticas, de
dono desconhecido, cria tumulto à sua volta.
Vários acontecimentos quase mortíferos, sem
explicação aparente, possuem um alvo definido:
Dumbledore. Draco Malfoy esconde um segredo
que o consome, relativamente ao qual conta
com a certeza do auxílio de Snape, que fizera
um Voto Inquebrável.
Assim, o que pensavam ser um ano normal
acaba por dar uma reviravolta e prova ser um
desafio à resistência de cada um deles. É uma
história que ainda não encontrou o seu fim, um
turbilhão de emoções e um acontecimento de
que ninguém estava à espera. A partir de agora
já não podem voltar a Hogwarts, a sua missão
é mais importante e a única esperança para o
mundo da feitiçaria.

A minha vida é um filme,
de Paula Pimenta

A

nossa personagem principal chama-se
Estefânia, mas é mais conhecida por Fani.
Tem 16 anos e adora cinema. Assim que pode,
compra os DVD dos filmes que viu e até lhes dá
uma pontuação.
Vive algumas peripécias com a sua melhor
amiga, a Gabi, e também com o seu grande amigo
Leo. Aliás, no dia em que está no aeroporto para
ir numa viagem de intercâmbio, descobre algo
muito importante relacionado com este seu
amigo. O que será? Para descobrires, terás de
ler este livro, que é muito cativante!
Maria Verdelhos, 8.º C

Psicóloga Daniela Campos
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FAMOSOS TALENTOSOS
Carolina Silva

C

arolina Isabel Costa Leite da Silva, aluna do 9.º A, desde a altura emque
frequentava o infantário, começou a participar em concertos, nos quais, por
vezes, cantava fado, estilo musical tipicamente português.
A Carolina gosta de cantar, porque acredita ser uma das melhores formas
de se expressar e de se sentir livre, revelando ainda que incorpora a letra
da música para que sinta que está a contar e a viver essa mesma história.
Influenciada pelos musicais que via em pequena, assim como pela família,
explora desde sempre diferentes estilos musicais acompanhada pelo piano,
seu fiel companheiro. Fora o abundante treino em casa, tem também uma
hora de aulas de canto por semana no Colégio. Adora cantar todos os estilos,
manifestando uma apetência especial por musicais e baladas e, como é
óbvio, tem sido uma cara bem presente quer nos musicais quer nos concertos
promovidos pelo Colégio.
Já cantou em francês, em inglês e, claro, em português, tal como aconteceu
recentemente no programa televisivo The Voice Kids, onde conseguiu virar
as quatro cadeiras, passando à fase das batalhas com a mentora Carolina Deslandes. Confessou-nos que a sua
passagem por este programa a marcou profundamente, tendo sido, sem dúvida, motivo de orgulho por ter
conseguido pisar aquele palco que acaba por ser um dos sonhos de imensos jovens portugueses da sua idade.
No passado, tocou guitarra e, atualmente, dedica-se ao piano. Porém, reforça que “desde que se tenha uma
boa voz e uma grande entrega a esta arte, não é necessário tocar um instrumento”.
À semelhança de qualquer outra adolescente, nos seus tempos livres gosta de praticar vólei e dança, de ler,
de ouvir e compor músicas e de sair, rir e divertir-se com os seus amigos.
A sua música predileta, a que mais a marcou até ao momento, é “I’ll never love again”, de Lady Gaga.
Todavia, a sua cantora de referência e por quem tem grande admiração é a conhecida Beyoncé.

Beyoncé

B

eyoncé Giselle Knowles-Carter nasceu a 4 de setembro de 1981, em
Houston, nos Estados Unidos da América. É uma multifacetada artista que
se destaca como cantora, atriz, compositora, produtora e dançarina. Em
criança, começou a cantar no colégio e na Igreja e a partir daí nunca mais
parou. Fez parte da banda “Destiny’s Child”, que serviu de trampolim para
o sucesso que lhe é reconhecido atualmente. Com vários álbuns já lançados,
Beyoncé foi agraciada com diversos prémios de diferentes categorias, com
especial destaque para os 28 Grammys.
Em 2009, Beyoncé foi eleita a cantora mais rica do mundo com idade
inferior aos 30 anos. A artista também foi uma das que mais vendeu discos
na história da música pop. A sua carreira de atriz teve início em 2001 com
o filme Carmen: A Hip Hopera, tendo passado ainda por Austin Powers –
Goldmember e Dreamgirls.
Beyoncé é casada com o rapper Jay-Z, com que tem uma filha chamada
Blue Ivy Carter, nascida em 7 de janeiro de 2012. Mantém uma fundação,
a “Survivor”, que presta assistência a pobres e a vítimas de catástrofes como a destruição de Nova Orleães pelo
furacão Katrina.
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Fontes: https://www.ebiografia.com/beyonce/; https://pt.wikipedia.org/wiki/Beyonc%C3%A9
(consultado a 19 de maio de 2021)

Erica Santos

E

rica Dias e Santos é aluna do 9.º B e mostra um gosto especial pela música
desde os seus 5 anos.
Começou com o violoncelo e, atualmente, toca ukulele, clarinete e piano.
Continua a ter aulas de violoncelo e clarinete no Colégio.
Para ela, cada instrumento transmite uma sensação diferente, acrescentando
também que cada um deles exige técnicas diferenciadas. Revelou-nos que a
família sempre a apoiou, o que é facílimo de entender, já que faz parte de uma
família de músicos. Confessou-nos que adora juntar o canto à música clássica
que toca no violoncelo e no clarinete.
Segundo esta multifacetada aluna, “tocar um instrumento não é difícil,
precisamos apenas de tempo e dedicação à prática. A vontade e o prazer com
que tocamos é o que torna a tarefa fácil e até divertida.” Regendo-se pelo lema
de nunca desistir quando os desafios são grandes, revela que os momentos que
a marcaram profundamente passam pelas atuações em público, pois sempre
foi seu princípio dar o seu melhor e mostrar a sua dedicação, partilhando o
que mais gosta de fazer com todas as pessoas que a estão a ouvir.
Lamentavelmente, com o confinamento, deixou de poder participar na orquestra da qual faz parte e de
poder tocar em público. Além disso, perdeu a interação que tinha com os outros músicos. É uma situação difícil
para todos. No entanto, não deixou de se expressar através da música, ainda que de forma mais reservada.
Confrontada com os projetos para o futuro, encara a música como um passatempo e que, mesmo que não a
siga profissionalmente, esta estará sempre presente. Portanto, a música acrescentará à sua vida mais alegria,
boa disposição e vontade de viver, como fez até hoje.
Como jovem que é, obviamente manifesta outros interesses para além de tocar ou cantar, destacando-se a
leitura, o desporto ou o convívio com os amigos.

Mozart

W

olfgang Amadeus Mozart foi um músico e compositor austríaco que viveu
no século XVIII. Nasceu em Salzburg, no dia 27 de janeiro de 1756. Reconhecido
como um dos grandes nomes da música erudita, destacou-se na história da
música clássica.
Filho de Leopold Mozart, músico da corte, e de Anna Maria Pertl, filha do
administrador do castelo de St. Gilgen, desde pequeno já demonstrava genialidade
para a música. Com apenas cinco anos de idade já dominava o teclado e o violino
e fazia apresentações às famílias reais europeias. O facto de Mozart ter sido um
talento precoce fez com que viajasse imenso com os seus pais para dar concertos
nas principais cidades europeias e que, desde muito cedo, tenha tido uma grande
necessidade de escrever música para agradar ao seu público.
Em adulto não tinha emprego e a vida afigurava-se muito menos promissora
do que os seus pais julgaram. Por volta dos 20 anos, acompanhou a mãe para Paris
na tentativa de obter um bom emprego. A estadia na capital decorreu da pior
forma possível, terminando com a morte da mãe, mas Paris deixou a marca da
sua influência no jovem. De entre as diversas obras geniais deste período, a que
deve mais à cidade do Sena é a “Sinfonia”. Morreu sozinho e em circunstâncias
desconhecidas com apenas 35 anos de idade, em 1791.
https://www.ebiografia.com/fatos_curiosos_vida_compositores_famosos_musica_classica/
https://www.infopedia.pt/$wolfgang-amadeus-mozart
(consultados a 19 de maio de 2021)
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REPÓRTERMOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE
NOME: Juvelina Santos Marques Figueiredo
PROFISSÃO: Auxiliar de Ação Educativa

B

oa tarde, Dona Juvelina! Agradecemos o facto de ter aceitado ser entrevistada para a ficarmos a conhecer
um pouco melhor.
Repórter Mocho: Gostaríamos de saber mais sobre
as suas raízes, nomeadamente onde nasceu, onde
passou a sua infância e por onde andou ao longo da
vida.
Dona Juvelina: Nasci em Silgueiros de Bodiosa,
onde passei toda a minha infância e onde fui muito
feliz. Cresci num meio humilde. Entretanto, casei e,
passados alguns anos, emigrei para a Austrália, onde
nasceu a minha filha mais nova.
Repórter Mocho: Quais eram as suas brincadeiras
em criança? E que diferenças encontra do seu tempo
para agora?
Dona Juvelina: Tive uma infância muito simples,
sem luxos e totalmente diferente do que é agora,
uma vez que não havia fartura de brinquedos, e
começávamos a trabalhar muito cedo. Costumávamos
brincar ao pião, à patela, com um disco de ferro;
e o mais importante é que fazíamos os próprios
brinquedos. Agora, as crianças têm acesso a muitas
coisas e são muito estimadas por todos. Na minha
infância, as crianças levavam muitas palmadas e
castigos severos, o que atualmente não acontece,
felizmente.
Repórter Mocho: Há quantos anos
trabalha no Colégio? A que mudanças assistiu
no Colégio?
Dona Juvelina: Trabalho no Colégio há
mais de 20 anos, mas, nos últimos tempos,
a saúde começou a faltar e agora estou de
baixa. Ao longo destes anos, muita coisa
mudou e eu fui assistindo à modernização dos
espaços e ao aumento do número de crianças
que enchem as salas de aula.
Repórter Mocho: Sempre quis trabalhar
com crianças? O que a levou a escolher ser
auxiliar da ação educativa?
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Dona Juvelina: Sim, sempre desejei trabalhar com
crianças. Elas fazem-nos companhia, são alegres, mas
também precisam da nossa atenção e do nosso carinho.
Trabalhar com adultos é muito mais complicado. O
que me levou a ser auxiliar da ação educativa foi,
sobretudo, a hipótese de lidar com crianças, que é
o melhor para qualquer pessoa, pois contribui para a
própria felicidade.
Repórter Mocho: E qual era a sua profissão antes
de vir para o Colégio?
Dona Juvelina: Durante alguns anos trabalhei em
hotéis e desempenhei diferentes funções de acordo
com as necessidades.

Repórter Mocho: O que lhe dá mais gosto no
desempenho das suas funções no Colégio?
Dona Juvelina: Sem dúvida, é ir às salas e dar uma
palavra aos meninos. Gostava imenso chegar e dizer
“ Good morning. How are you?”. Além disso, também
costumava acompanhar as crianças, conversava com
elas, fazia curativos e gostava muito de lhes dar chá
quando estavam indispostos ou com dores de cabeça.
Repórter Mocho: Já agora, os alunos do Colégio
costumam chamar o seu chá de “chá milagroso”. Acha
que nos pode revelar o segredo do sucesso desse chá?
Dona Juvelina: O chá é normalíssimo, preparado
com água morna e um pouco de açúcar, mas,
principalmente, o facto de ser preparado com muito
carinho e amor.
Repórter Mocho: Como se sente a trabalhar no
Colégio?
Dona Juvelina: Muito feliz! Fui sempre muito feliz
nesta casa e sempre vim trabalhar com alegria, fosse
a que horas fosse. Entretanto, a minha saúde começou
a fraquejar e surgiram os problemas.
Repórter Mocho: Como gosta de ocupar os seus
tempos livres?
Dona Juvelina: Nos meus tempos livres fico em
casa, gosto de tratar dos meus animais, cozinhar,
fazer a limpeza e só saio de casa quando vou aos
meus tratamentos.
Repórter Mocho: O que planeia fazer quando se
reformar?
Dona Juvelina: Eu gostaria de fazer voluntariado

em escolas para nunca acabar com o meu relacionamento
com crianças. Eu adoro as crianças. Elas são muito
especiais para mim.
Repórter Mocho: Como tem vivido esta situação
da pandemia?
Dona Juvelina: Para mim, foi muito complicado
não poder sair de casa, salvo para fazer os tratamentos.
Todas as pessoas se sentiram limitadas nos movimentos,
na vida em geral, mas penso que todas aquelas mais
debilitadas ficaram ainda mais frágeis, sentindo-se
sozinhas e desamparadas.
Repórter Mocho: Sente saudades do contacto
diário com alunos?
Dona Juvelina: Os primeiros dias sem poder ter
contacto com os meus meninos foram muito maus e
difíceis. À noite, quando eu estava a dormir, sonhava e
achava que todos, professores e alunos, chamavam por
mim. Demorei muito tempo a conseguir descansar, pois
vivia e dormia com a sensação de que todos me pediam
ajuda e colaboração. Parecia mesmo que estavam ali
ao lado a chamar “Dona Ju”!
Repórter Mocho: Gostaria de deixar uma mensagem
aos alunos ou professores?
Dona Juvelina: Com certeza! Aos professores do
Colégio desejo muitas felicidades, saúde, paciência
e coragem para que consigam ajudar as crianças a
serem mais felizes. Aos alunos faço votos para que lhes
corra tudo bem, que se portem sempre lindamente e,
sobretudo, que sejam respeitadores e cumpridores das
orientações dos pais e de todos os que lhes querem
bem.

Novela: Amar demais
Programa de televisão: Cristina ComVida
Chá: Camomila
Prato: Bacalhau à Brás
Cor: Cor-de-rosa
Cantor: Tony Carreira
Musical do Colégio: O Principezinho
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NO NOSSOJARDIM
Na Sala dos Girassóis,

Continuamos a aprender
Mais sobre o mundo
E sobre aquilo que nos faz crescer!
Regressámos à escolinha,
Cheios de energia e animação!
Recebemos muitos abraços
E continuámos com a diversão!
A Primavera chegou!
Trouxe com ela os passarinhos,
Flores coloridas e borboletas,
Novas cores e muitos miminhos!
Chegaram também os dias quentinhos,
Com muito sol à mistura!
Conseguimos regressar ao parque.
Corremos e brincamos com muita ternura!
Sala dos Girassóis (1 Ano)

Em pleno mês de março,

Os Girassóis regressaram!
Cheios de energia e animação,
Novos amigos encontraram!
Que bom foi voltar
A brincar e a aprender!
Recebemos muitos carinhos,
Que retribuímos a valer!
A chegada da Primavera
Trouxe mais cor e magia!
Abelhas, borboletas e joaninhas
Fizeram parte da nossa alegria!
Sala dos Girassóis (0 Anos)

Na nossa Salinha das Estrelinhas

Continuamos a crescer.
Já picotamos, colamos e pintamos
E a figura humana conseguimos fazer.
Falámos da amizade,
Do pai e da mãe também.
Conhecemos a senhora Primavera,
Que traz cores lindas como ninguém.
Cada vez mais crescidos,
Já todos as fraldas deixámos de usar.
Somos uma turma de estrelinhas crescidas.
Não tarda da creche vamos saltar.
Sala das Estrelinhas (2 Anos)
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Regressámos à escola

Depois da indicação de desconfinar.
Muitas eram as saudades
Dos tempos em que, juntos, podíamos brincar.
Os amigos reencontrámos
E com o rever das educadoras nos alegrámos,
Pois de tudo fazem para que aprendamos
E, por tudo isto, celebramos!
Somos as Pipocas,
Gostamos muito de sorrir.
Todos temos caras larocas
E, juntos, vamo-nos sempre divertir.
Sala das Pipocas (3 Anos)

Na Sala dos Pintores,

O trabalho não pode parar.
É sempre com muita responsabilidade
Para na Revista partilhar.
Somos pequeninos,
Mas podemos sonhar.
Na sala dos Pintores,
As profissões estivemos a explorar!
Sala dos Pintores (4 Anos)
Trabalho: Tomás Correia, Sala dos Girassóis

Gostámos de andar no Jardim,

Onde aprendemos a crescer…
Aqui fizemos muitas coisas
Que nos ajudaram a desenvolver!
O nome, até a data,
Sozinhos já conseguimos fazer.
Aprendemos a pôr questões
Para projetos desenvolver!
Mas este ano está a chegar ao fim
E um novo ciclo vai começar.
Estamos a ficar preparados
Para ter sucesso escolar!
Sala Arco-Íris (5 Anos)
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CHORA
INEM
DOARECREIO
TOP 3
Clube de futebol: S. L. Benfica
Canal Televisivo: Sic K
Youtuber: Karolina Protsenko

Clube de futebol: Sporting C. P.
Canal Televisivo: Fox
Youtuber: RicFazeres
Luís Correia, 5.º B

Benedita Rodrigues, 2.º C

Clube de futebol: Grupo Desportivo de Chaves
Canal Televisivo: Cartoon Network
Youtuber: Zorro

João Agostinho, 3.º C

Clube de futebol: S. L. Benfica
Canal Televisivo: Sport TV 1
Youtuber: Felipe Neto

Tiago Gama, 1.º C

Clube de futebol: F. C. Porto
Canal Televisivo: Porto Canal
Youtuber: Mafalda Creative

Clube de futebol: Sporting C. P.
Canal Televisivo: Nickelodeon
Youtuber: Fluxo

Clube de futebol: F. C. Porto
Canal Televisivo: Fox
Youtuber: Mr. Beast
Simão Martinho, 9.º B

Maria João Ferreira, 7.º B

Gabriel Abrantes, 4.º C

Clube de futebol: Bayern de Munique
Canal Televisivo: Fox Life
Youtuber: João Caetano
Alexandre Oliveira, 8.º B

Porquê escolher o Clube de Alemão?

O

que me levou a escolher o Clube de Alemão foi a minha adoração pela língua e
pelos costumes alemães. Sempre quis aprender a falar alemão, acho que é uma língua
interessante.
Considero importante saber falar alemão, pois se alguma vez tiver oportunidade de
visitar a Alemanha tenho de saber falar a língua, para conseguir entender e comunicar
com os alemães.
Para além de aprender a falar a língua, gostava de aprender mais um pouco sobre
a história alemã.
Leonor Cardoso, 6.º C

O

que me levou a escolher o Clube de Alemão foi o facto de ter família na Alemanha, de ter vantagens
ao aprender esta língua e conhecer novas culturas, tradições e histórias de vida.
Ao saber falar alemão, conseguimos comunicar com mais pessoas. Sabendo da importância desta
língua, aumentamos as nossas competências intelectuais, fazendo diferença na escolha de trabalho. O
alemão pode dar-nos muito jeito, abrindo mais caminhos no futuro.
Afonso Correia, 8.º B
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Trava-línguas

Nada como um bom trava-línguas para animar uma noite de verão!...

Lê os trava-línguas três vezes seguidas, o mais depressa que conseguires!
- World Wide Web.
- Roberta ran rings around the Roman ruins.
- Can you can a can as a canner can can a can?
- If Stu chews shoes, should Stu choose the shoes he chews?
- I scream, you scream, we all scream for ice-cream!
- A big black bug bit a big black dog on his big black nose!
- Elizabeth’s birthday is on the third Thursday of this month.
- She sells sea shells by the seashore.
- I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won’t wish the wish
you wish to wish.

SER + SAUDÁVEL
Os poderes do mirtilo

O mirtilo é um fruto pequeno, de cor azul-arroxeada, baixo em calorias e rico em nutrientes.

Das suas propriedades nutricionais destacam-se os antioxidantes, que ajudam o organismo a estabilizar
os radicais livres, inibindo a oxidação de outras moléculas. O mirtilo é rico em fibra e o seu consumo está
relacionado com níveis mais baixos de glicose no sangue.
O seu alto teor de fibras aumenta a saciedade e reduz o apetite, fazendo com que não se sinta necessidade
de ingerir mais alimentos. Desta forma, o seu consumo pode ajudar na perda ou manutenção do peso.
Para usufruir dos benefícios dos mirtilos na sua saúde, pode incorporá-los na sua alimentação de várias
formas. No verão, com o tempo quente, o mirtilo pode ser o ingrediente ideal para uma sobremesa.
Bom apetite!

Gelado de mirtilo e iogurte

Ingredientes:
500g de iogurte Skyr natural; 250g de mirtilos; 2 colheres de sopa de mel; 1 colher de chá de amido de
milho; ½ vagem de baunilha
Modo de preparação:
Num tacho, coloque os mirtilos com o mel e deixe ferver. Deixe cozinhar, em temperatura média, durante
10 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue e retire uma pequena porção da mistura de mirtilos para
uma taça e adicione-lhe o amido de milho. Verta novamente para o tacho e leve a cozinhar cerca de 5 minutos,
mexendo sempre até ganhar consistência. Numa taça, misture o iogurte com as sementes de baunilha, disponha
a mistura de mirtilos por cima e, com a ajuda de uma espátula, sem misturar totalmente, envolva as duas
partes. Leve ao congelador entre 2 a 4 horas. Retire do congelador cerca de 30 minutos antes de ser servido.
https://www.medis.pt/mais-medis/dieta-e-nutricao/beneficios-dos-mirtilos-na-saude/
https://ncultura.pt/4-receitas-faceis-e-saudaveis-de-mirtilo/
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ENTREVISTACOM . . .

J

orge Belarmino Ferreira de Oliveira nasceu a 21 de agosto de
1967, em Viseu. É doutorado em Ciências Agrárias – Ciência Animal e
leciona na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu. É
ainda Presidente da Direção da Associação dos Antigos Alunos do Colégio
da Via-Sacra.
Ecos da Via-Sacra: Como surgiu a Associação dos
Antigos Alunos do Colégio da Via-Sacra?
Jorge Oliveira: Em 25 de setembro de 1983,
realizou-se o 1.º Encontro dos Antigos Alunos para
prestar homenagem ao Cónego António Barreiros.
No ano seguinte, aconteceu o 2.º Encontro, onde se
decidiu a oficialização da Associação dos Antigos Alunos
do Colégio da Via-Sacra. Em 11 de setembro de 1985,
foi constituída esta Associação, através de escritura
notarial, com 16 sócios fundadores que outorgaram
este documento. Aí, foram também instituídos os
Estatutos da Associação dos Antigos Alunos do Colégio
da Via-Sacra. Desta forma, a nossa Associação tem a
provecta idade de 35 anos. No entanto, desde o 1.º
Encontro, em 1983, já se realizaram, sem interrupção,
37 Encontros (apenas no ano passado, por força da
pandemia que ainda nos assola, é que não se realizou).
Ecos da Via-Sacra: Enquanto antigo aluno, quais
as memórias que guarda dessa altura?
Jorge Oliveira: Lembro-me, comparando com
o momento atual, do reduzido número de alunos
(apenas rapazes) que frequentavam o Colégio. Todos
se conheciam, havia uma camaradagem sincera e,
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desse tempo, ainda conservo amigos que contacto com
alguma regularidade. Além dos colegas, recordo os
professores que contribuíram para o nosso crescimento
enquanto seres humanos: o Cónego Aurélio Vaz, Diretor
do Colégio, o Cónego António Aragão, na altura, o Padre
Ilídio Leandro (saudoso Bispo de Viseu), os professores
Luciano, Fausto Rodrigues, Sérgio Tavares e outros de
cujos nomes a minha memória já não se lembra, todos
eles importantes para a minha formação. Recordo,
também, a excursão anual com o almoço da tradicional
feijoada. E as alcunhas que, por tradição, todos nós
tínhamos.
Ecos da Via-Sacra: Está ligado ao Colégio desde
há muito – é pai de duas antigas alunas. Como olha
para o Colégio ao longo dos últimos anos?
Jorge Oliveira: Assim é, de facto. Existe um
historial familiar de frequência do Colégio (incluindo,
ainda, primos). Após a minha saída do Colégio, no
final do 9.º Ano, foi com a entrada da minha filha,
há 19 anos, que voltei a aproximar-me da atividade
desta casa. E foi com muito agrado que verifiquei a
continuidade de valores apregoados e concretizados,
quer na ação pedagógica quer no relacionamento

Jorge Oliveira

“[…] uma instituição em constante
desenvolvimento, que se foi
adaptando perfeitamente às
mudanças voluntárias e forçadas,
criando-se um verdadeiro
“ecossistema educativo”
de mobilização, interajuda e
dinamismo – é uma escola moderna
que não deixa cair a sua génese de
valores.”
interpessoal da Direção Pedagógica, dos professores,
demais funcionários e alunos. A evolução muito positiva
que tenho acompanhado mostra uma instituição em
constante desenvolvimento, que se foi adaptando
perfeitamente às mudanças voluntárias e forçadas,
criando-se um verdadeiro “ecossistema educativo” de
mobilização, interajuda e dinamismo – é uma escola
moderna que não deixa cair a sua génese de valores.
É com orgulho que vejo a minha filha mais nova ainda
agora a sentir-se bem-vinda quando colabora na
Orquestra dos Musicais do Colégio!
Ecos da Via-Sacra: Também é professor. Quais
os grandes desafios que se colocam à educação, em
particular neste tempo de pandemia?
Jorge Oliveira: Considero que esta pandemia
é um problema passageiro (apesar do tempo que
ainda permanece). A sua mitigação vai permitir a
“convivência” com este e outros problemas semelhantes
que advirão devido à cada vez maior interação/
intervenção do homem na natureza sob diversas
formas (é a evolução!…). Surgem oportunidades nas
dificuldades, e novas metodologias – nomeadamente
digitais – estão e forçarão a novas formas de ensino/
aprendizagem. Saíram reforçados, com esta situação,

um aprofundamento da abordagem de tutoria em
oposição ao ensino expositivo e uma maior capacidade e
necessidade de trabalho autónomo por parte do aluno.
Também a aquisição de competências menos formais
(soft skills) é um objetivo para as exigências do mundo
em que vivemos. Mais exigência, maiores desafios, mas
mais estimulantes.
Ecos da Via-Sacra: Que mensagem deixaria aos
alunos do Colégio?
Jorge Oliveira: Antes de mais, aproveitem a vida e
as vivências no Colégio na sua totalidade! Mais tarde,
recordarão com saudade esses momentos. Como
Presidente da Direção da Associação dos Antigos Alunos
do Colégio da Via-Sacra, recordo que esta associação
é de todos os antigos alunos do Colégio. Por isso,
façam também dela a vossa Associação quando saírem
do Colégio. Contamos convosco para manter sempre
acesa a chama desta CASA! Acompanhem a atividade
da Associação no seu site (https://antigosalunoscvs.
weebly.com/) ou façam-se amigos no Facebook.
Qualquer questão poderá ser enviada para o email da
Associação (aaa.cvs@gmail.com).
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ESPAÇO
PARA

A ESCRITA

Amigo de quatro patas

Tenho um amigo fiel.

Com bigodes ou sem,
Sem crina ou com,
É um amigo verdadeiro.
Ao meu amigo de quatro patas
Já contei mil segredos
E ele não contou nem um deles.
Um amigo de quatro patas
É um amigo para a vida
E ele, em segredo, até te elogia.

CONCURSO LITERÁRIO

Sofia Costa, 7.º A
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Gasta energia facilmente.

Orienta-se bem no mar.
Lindos espetáculos proporciona e
Faz uns saltos espetaculares.
Incrível na visão aquática, quase
Não dá erros.
Hélder seria o seu nome, se o tivesse.
O seu revestimento é de pele lisa.

Alimenta-se de sementes de girassol e

Gosta de interagir com as pessoas.
Acaricia-se e fica tão fofo…
Pica e é violento!
O meu chama-se Piglet.
No meu aniversário, recebi um.
Espantosamente, ele voa de ramo em ramo.
Eva Clara, 2.º C

O meu animal

Todos pensam que os animais são burros
E até poderão ter razão!
Mas o meu animal
Não é, não!

Tenho um cão chamado Uki
Que até se pode sentar e deitar, se o deseja!
Mas… se alguma coisa lhe chega ao nariz…
Ai! Só faz o que ele próprio diz!
João Rodrigues, 7.º B
Trabalho: Rodrigo Salgueiro, 1.º D

Diversão

Espírito
Saúde
Personalidade
Oportunidade
Rir
Tratamento
Origens
Daniela Garrido, 8.º B

Este ano letivo ou
Educação Co(m)vid(a)

Estivemos em aulas online
Lutador poderoso,

Ele é um grande caçador, um
Animal selvagem de
Olhos destemidos e ameaçadores.
Grande mamífero, é
Omnívoro, este
Rei dos primatas
Irá viver até aos 35 ou 40 anos.
Largo é o corpo deste
Animal forte.
Gonçalo Escada, 2.º C
Trabalho: Mafalda Romão, 1.º D

E foi muito cansativo.
Eu prefiro estar na escola,
Pois é muito mais divertido!
Algumas vezes saía da aula,
Pois a net caía.
Chegava a ficar distraído,
Mesmo sabendo que não podia!
Quando regressei à escola,
Foi uma grande excitação!
Voltámos a fazer testes
E respetiva correção!
Foi muito cansativo,
Este novo sistema.
Mas agora estou mais contente,
Que até fiz este poema.
Pedro Gomes, 5.º B
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O mundo dos livros

Os livros são

A terra da imaginação
Onde tudo existe,
Quer seja uma fada ou um dragão.
Os livros contam-nos
Histórias e aventuras,
Batalhas e canhões
E, ainda, diferentes culturas.
Os livros são
Conjuntos de sabedoria.
Se não existissem,
Que mundo este seria?
Renato Bernardes, 7.º B

Vida Política

Se um político não sabe argumentar
E continua a enrolar,
Será, então, correto
Afirmar
Que a ação desta frase
Pede um complemento direto?

Justificava a oposição:
“Só perdemos a eleição
Porque toda esta crise
Nos fez perder massa
E diminuímos a força de atração.”
Politicamente falando,
Chegamos à conclusão
De que, no fim,
Se aprende, errando, o sim e o não…
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Matilde Pereira, 9.º C

A ESCRITA
Escola

A escola está a ser infernal…

Três meses de escola sem parar:
Não haverá período igual!
Sem férias, não há tempo
Para descansar.
Com este cansaço, não consigo brincar!
Miguel Palaio, 5.º B
Ilustração: Mariana Marques, 8.º C

O meu 1.º Ciclo no Colégio da Via-Sacra

No 1.º Ano, a matéria era muito fácil.

No recreio, brincávamos muito!
Nas aulas, a professora era muito alegre.
Sempre foi a melhor do mundo!
No 2.º Ano, a matéria era mais “difícil”, mas era fantástica.
Ainda faltavam dois anos para o 2.º Ciclo.
Do 5.º Ano para a frente, a matéria vai ser bombástica
E o recreio será o mais fantástico!
No 3.º Ano, entraram novos colegas,
Uma que falava inglês e outro que só gostava de futebol.
Eram gostos luminosos…
Eu cá gosto é de jogar paintball.
O 4.º Ano está a acabar
E novos professores iremos ter.
Por isso, há que aproveitar,
Pois o 5.º Ano está a chegar!
		

Martim Rodrigues, 4.º A
Ilustração: Beatriz Gonçalves, 8.º C
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A ESCRITA

(textos inspirados na obra A maior flor do mundo)

Coragem

A maior flor do mundo

Havia um planeta desconhecido

Sou a maior flor do Mundo!

Que um menino queria visitar.
Perguntava-se “Vou ou não vou?”
E decidiu arriscar.

Estava murcha e sequiosa…
Valeu-me a coragem
De uma criança generosa.

No alto de uma montanha,
Havia uma flor.
Naquele planeta quente,
Estava cheia de sede e calor.

Água bem longe foi buscar
E tão cansada ficou,
Que debaixo das minhas pétalas
Adormecer se deixou.

Andou e andou
Para a flor salvar.
Foi buscar água
Para a regar.

Embalei-a com o meu perfume,
Com carinho e amizade.
Não mais a vou esquecer,
Dela vou sentir saudade.

Para isto tudo
É preciso coragem.
Ir a outro planeta
É uma arriscada viagem.

Quero continuar a ser
Do Mundo a maior flor
E dar a todas as crianças
A minha sombra com amor.

Maria Vitória Serrano, Carolina Estanqueiro
e Santiago Figueiredo, 4.º C

Rita Teixeira, 4.º B

Trabalhos: Sofia Silva, Margarida Avelãs e Maria Inês Vasconcelos, 4.º C
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Eu fui à China,

Mas da China não gostei.
Comiam gatos e cães
E sushi também.

Ser criança

Eu fui a Itália,
Mas de Itália não gostei.
Só percebia “blá, blá, blá”.
Por isso, viajei.

Ser criança é sonhar,
É brincar,
É deixar a imaginação voar…
Ser criança é aprender,
É explorar o mundo
E com olhos amorosos ver.

Viajei a Portugal.
Desse país eu gostei
Havia muitas tradições.
Isso eu adorei.

Ser criança é especial,
É mágico,
É uma fase fenomenal!

Tomás Amaral, 5.º C

2.º D

No 2.º B há

o

Afonso, que não é sonso,
A Alice, que adora uma tolice,
A Ana, que é soberana,
A Beatriz, que parece uma imperatriz,
O Gonçalo, que ri que é um regalo,
A Inês, que lê português,
A Íris, que brilha como um arco-íris,
A Leonor Sousa, que repousa,
A Leonor Chaves, que gosta de aves,
A Maria Inês, que escreve português,
A Maria Leonor, que é um primor,
A Maria Santos, que tem os seus encantos,
A Maria Pires, que grita para ouvires,
A Matilde, que é humilde,
O Miguel, que não é cruel,
O Paulo Manuel, que adora mel,
A Rita, que é catita,
O Salvador, que é encantador,
O Tomás Costa, que faz contraproposta,
O Tomás da Cruz, que reluz,
E o Vicente, que é impaciente.

Tristeza

Sentimento tão forte

Como nós deveríamos ser!
Neste momento sem sorte,
Em que só apetece desaparecer.
Deriva da saudade
Ou do amor não correspondido,
Mas não pode ser maldade
E não ser dividido.
Ai, ai…
Triste a vida,
Que, com motivo ou não,
Não pode ser só de ida!
Inês Fernandes, 9.º C

2.º B
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Mãe

Mãe

A minha mãe

Uma palavra mágica e especial,

A minha mãe
É um porto seguro.
Sem ela,
O mundo fica muito escuro!

Neste dia grandioso,
Gostava de te dar o mundo,
Mas, como não tenho superpoderes,
Dou-te o meu amor profundo!

É uma boa companheira,
Por isso quero tê-la
Para a vida inteira!

Pedro Nogueira, 7.º C

				 3.º C

Dia da Mãe

A minha mãe

Quando estou sozinha com a minha solidão,

A minha mãe

Minha mãe me carregou
E nunca se fartou.
Sempre me adorou
E nos seus braços me embalou!

Quando olho para ela,
Aparece-me um sorriso.
A minha mãe
É a minha melhor amiga.

O seu amor está sempre presente em todo lado,
Num sítio bem guardado,
Guardado dentro de mim
E ele nunca tem fim!

Posso contar-lhe tudo
Sem nada temer.
Com a minha mãe
A vida vou viver.

Forte como o mar,
Calma como o luar,
A minha mãe é feliz,
E eu sempre a vou amar!

Espero que a minha Mãe
Dure para sempre.
Sem ela
Tudo será diferente!

Aparece uma luz que me canta uma canção
E que abre o seu coração,
Para me dar conforto e compaixão!

Valiosa como uma safira,
Com ela todo o mundo brilha
E gira em torno dela,
Pois ela é a mais bela!
Maria Leonor Ferreira, 5.º A
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Que enche o meu coração…
Um amor forte e incondicional.
Por ti tenho muita admiração!

É muto especial!
Sem ela
Nada seria igual.

Margarida Garcia, 6.º C

Nuvens

Tão brancas e belas…
Livres donzelas!

A lua ilumina a noite,

De estrelas a vai pintar.
Ela fala com as nuvens
Para a todos agradar.
O sol aquece de dia
E a todos alumia.
Quando está cansado,
A lua cresce e brilha.
Francisca Azevedo, 5.º C

Puras, as mesmas
Absorvem impurezas.
Toda a gente olha.
Quando uma chora, tudo molha.
Evita-se o mundo de secar
Mas ninguém gosta de se molhar…
Quando se irritam,
Há choques elétricos!
As crianças têm medo
Desses estrondos poéticos.
Tais seres são divindades
Que inspiram muitas artes,
Mas, olhando com firmeza,
São como pedaços de pureza.
Gaspar Cruz, 8.º B

Família

A família é aquela que está sempre lá,
Para o bem e para o mal.
São o nosso porto-seguro,
Até para o segredo mais confidencial.

São aqueles que nos fazem rir,
São aqueles com que partilhamos
Os nossos sentimentos.
Sem eles não nos conseguíamos divertir,
Porque, afinal, é com a família
Que passamos os melhores momentos.
Francisca Cruz, 6.º A
Ilustração: Luís Correia, 5.º B
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A ESCRITA
O verão está a chegar

E com a família vamos viajar.
Na piscina vamos nadar
E na praia vamos brincar.

Verão

O

verão está a chegar!
Vamos todos brincar!
Meter os pés na areia
E na água mergulhar!
Gonçalo Francisco, 5.º B

Com os amigos não vamos estar,
Pois estamos a viajar.
Num hotel vamo-nos hospedar
E descansar sem parar.
Acabou o verão.
Já não estamos a descansar.
Com os amigos nos vamos reencontrar!
A escola vai começar!
Inês Juan, 5.º A

Férias

Nestas férias,

Finalmente chegou

A minha estação preferida.
Finalmente vou à praia
Ou apenas andar à deriva.
O sol e o calor
Feliz me fazem ficar.
Posso sair com os meus amigos
Ou ficar em casa a jogar.
Verão é sinónimo de férias.
Estou dispensado da escola.
Posso ir à piscina
Ou beber uma coca-cola.
João Silva, 9.º A

Há uma magia especial.
Há peru e família.
Obviamente, falo do Natal.
A seguir a estas férias,
Há interrupção de Carnaval.
Há sempre festas incríveis
Em Veneza, Brasil e Portugal.
Nesta minha lista,
A Páscoa vem a seguir.
Caçar ovos no quintal
Já dá para divertir.
No final da lista,
Temos as mais prolongadas.
Já no início das férias grandes,
Ficamos com saudades.
Chega o dia aguardado…
Esquece-se a escola e as matérias.
Todos gritam bem alto:
“Já estamos de Férias!!!”
Mariana Carvalho, 6.º B
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A chegada do verão

A primavera, com as suas cores belas,

Enfeita a floresta como uma tela.
Nos campos as flores dançam em sintonia,
Enquanto a brisa canta uma sinfonia.
Os pássaros, através de uma canção,
Fazem ninhos
E a natureza faz a sua criação.
Com a chegada dos raios de sol bem quentes,
Que chamam o Verão,
Ouvem-se as cigarras contentes
E começa a nova estação.
Vasco Duarte, 4.º B
Ilustração: Miguel Amado, 9.º A

A caneta, o A e o I…

Era uma vez uma caneta muito janota e coberta de prata e ouro.

Lá dentro vivia a letra A e mais algumas letras… As letras queixavam-se muito, pois estavam todas apertadas
e achavam-se melhores do que as outras.
As letras A e I, que ocupavam pouco espaço, achavam-se piores.
— És gordo! — gritava o L ou W.
— És um palito! — dizia o C ou L.
— És um …!!! — berrava o O.
Como já perceberam, as letras estavam sempre a discutir, menos o A e o I.
Certa manhã, o senhor José Bigode Farfalhudo, que era um homem muito trabalhador, excêntrico, rico
e o dono da caneta, pegou nela, colocou-a sobre o papel liso e branco que tinha na secretária e virou para a
direita o gatilho da caneta. As letras começaram a gritar:
— Socorro! — gritava o P. — Estou a cair!!!
O O foi em seu socorro, mas também caiu, depois foi o E, que foi empurrado pelo S, que também caiu, e,
depois, o querido I.
— Ajuda-me!!! — gritou o I para o A.
O I caiu e, com pena do seu amigo, o A saltou. Viu uma luz branca e também caiu…
Depois deste pequeno terramoto, as letras começaram a juntar-se e a fazer sentido. E imaginem o que
aconteceu? A folha que era lisa e branca ficou preenchida com a palavra “Poesia”.
António Lopes, 6.º C
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A ESCRITA

No mar vejo a paz.

O som das ondas relaxa-me.
Ai… Como gosto de o ver.
Quando estou zangada,
Ele acalma-me.
No mar, a água é fria.
Muitos seres lá vivem.
Quero tanto visitá-los!
Vou fazer novos amigos.
Matilde Maia, 5.º C

Quase lá!

Emoções

As nossas emoções

Fazem com que fiquemos
Felizes, tristes ou entusiasmados
Em momentos determinados.
Mas, para isso acontecer,
Sentimentos teremos de ter
E não ter
Vergonha de os mostrar.
Se certas emoções
Forem mais pesadas,
Não hesites em contar
Porque os teus amigos ou familiares
Certamente te vão ajudar.
Luís Coimbra, 8.º A

Faltava pouco,
Mas num passo pequeno…
Caí.

Alegria

A alegria

É a natureza
Do meu jardim.
As pétalas
São os meus pensamentos.
Beatriz Pinto, 8.º A

O que é a amizade?

Amizade… Difícil de explicar…

Mas vamos lá começar.
É uma ligação difícil de perder.
É como se fosse um irmão
Que está sempre à mão
E que, comigo,
Está sempre a crescer.
Gustavo Romão, 8.º A
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Todo o meu mundo,
Antes na palma da mão…
Agora tentava apenas sentir
O bater do meu coração.
Coração partido,
Coração rachado.
Ao cair do precipício,
Fiquei desamparado!
Caí sozinho,
Sem ninguém aqui.
Caí sem estar no mundo,
Sem estar perto de ti.
Maria Assunção Vidal, 9.º A
Ilustração: Estêvão Pinto, 9.º A

O céu e a sua liberdade

Mudam de cor e de expressividade.
Não mudam com a idade!
Não! Não!
O céu e a liberdade
Estão em qualquer momento...
Com toda a normalidade
E muita emotividade!

Porquê?

Porquê gozar,

Ameaçar e maltratar
Se iguais morreremos
Assim como iguais nascemos?

Estêvão Pinto, 9.º A

Ou talvez não…
Uns têm tudo,
Outros não têm pão.
Se não houver união,
Lá se vai o mundo.

A amizade

A amizade

É ter amigos verdadeiros.
Que estão connosco
Em todos os momentos,
Sejam eles bons ou maus.
A amizade
É algo muito importante
Que vai estar sempre
No nosso coração.
Lara Cunha, 8.º C

Racismo e discriminação!
Estas coisas… Estamos sempre a vê-las.
Mas por que existirão
Se, no fim, todos serão
Pó das estrelas?
Tiago Cardoso, 8.º C

Por que?

Por que é que estou sozinho?

Por que é que ninguém quer estar comigo?
Não fiz mal a ninguém,
Apenas quero ter um amigo!
Por que é que tudo me corre mal?
Por que é que nada me corre bem?
Só quero fazer boas ações
Para tentar ser alguém!
Por que é que me chamam de estranho?
Por que é que não me dizem «vem connosco»?
Gostava tanto de também ir,
Mas acabo sempre por ter um desgosto!

A minha amiga

Q

uando a solidão reina no meu ser,
Aparece logo alguém para me animar.
Mesmo quando a alegria está a perder,
A amizade volta sempre a ganhar.
Adoro brincar com ela
Dia e noite, sem parar.
Adoro pegar na sua rodinha
E lançá-la até me cansar.
Sempre que chego a casa,
Ela está sempre lá para brincar
E, com os seus dentinhos aguçados,
Rói os meus sapatos até os esburacar.
Por isso, se querem ter um cão
Como animal de estimação,
Têm de pensar muito bem.
Não basta apenas tirar boas notas,
Mas garantir que vai ficar tudo ok.
Maria Francisca Oliveira, 8.º C

Gostava tanto de ter um Amigo…
Rodrigo Rodrigues, 7.º C
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NO BANCODO JARDIM
A nostalgia já paira no ar e a saudade começa a apertar o coração!

Tudo tem um fim, e também a nossa passagem por esta escola terminou. Depois de nove felizes anos, que nos
fizeram crescer, olhamos para trás e recordamos, com muita melancolia, todos os bons momentos que passámos
nesta escola. Lembramos as viagens de estudo, as animadas conversas no recreio, todos os concertos e musicais
e as inúmeras gargalhadas partilhadas com colegas, professores e auxiliares.
Apesar de estes últimos dois anos não terem sido como esperado, a nossa turma continuou sempre uma
família unida que se formou no 1.º Ano e foi acolhendo os novos “passageiros” que embarcaram nesta viagem
maravilhosa pelo Colégio da Via-Sacra. Juntos aprendemos, acreditámos, vencemos, ultrapassámos as adversidades
e permaneceremos unidos pelos laços da amizade.
Quase no final desta longa viagem, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas desta comunidade escolar
que nos ajudaram, nos ralharam, riram connosco, nos ensinaram, nos incutiram valores e, sobretudo, nos fizeram
crescer. Apesar de cada um seguir o seu caminho, vamos estar sempre unidos.
UM OBRIGADO A TODOS!
Alexandre Batista, João Silva, Leonor Alves, Maria Álvaro,
Maria Mendes, Maria Vidal, Tiago Botelho e Tomás Figueiredo, 9.º A

A
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brisa do fim da tarde abraça o meu rosto, secando as lágrimas que se começam a formar nos espelhos
da minha alma. Sento-me num banco de jardim e avisto um beija-flor que pousa delicadamente num dente de
leão. Eis os mensageiros da liberdade e da esperança!
Observo aquela que foi a minha segunda casa durante nove longos anos, esse edifício cor de areia iluminado
pelos últimos raios de sol da tarde. Sou invadida por uma sensação de conforto, por uma paz que me tranquiliza.
Sou uma eterna viajante que, anos depois, voltou ao lugar de onde partiu. O lugar que me ensinou como percorrer
os trilhos da vida, como ultrapassar os sulcos do caminho. O lugar onde, acima de tudo, fui feliz. Tão feliz! Onde
fui eu própria, autêntica na minha simplicidade e humildade. Lentamente, as recordações invadem a minha
mente e desfilam diante dos meus olhos. Relembro o meu primeiro dia no Colégio, como me senti acolhida e,
acima de tudo, acarinhada. Trago também à memória tantos outros momentos que me proporcionaram o maior
dos ensinamentos. Ser quem sou. Acreditar em mim. Nunca desistir.
Recordo todos os pequenos passos, todo o caminho agasalhado por pessoas que ficarão para sempre na caixa
de memórias da minha Vida. Revivo o dia em que voltei à minha turma e a explosão de sentimentos que senti,
o dia em que o sonho de uma menina foi ouvido e concretizado, em que deixei a minha própria marca no mundo
da escrita. Sinto saudades. Saudades desses tempos e, sobretudo, das pessoas que aqueceram o meu Ser nesta
casa. Fecho os olhos e agradeço aos que passaram por mim e me ajudaram a ser Eu.
Uma gota salgada escorrega pelo meu rosto, mas sinto-me muito agradecida por estas paredes terem sido
confidentes de amizades que uniram corações para a Vida.
Ontem, hoje e para sempre, até breve!
Leonor Correia, 9.º B

Imagino…

Poderia dizer que foram apenas vinte anos, mas, dentro de mim, passaram milénios desde o momento em
que deixei o Colégio. Porém, é irónico pensar que tantos anos vividos numa escola, que foi a nossa segunda
casa, passaram em “segundos”.
Bons momentos não são mais que cavalos velozes cavalgando sobre o vale desértico que é a vida. O Colégio
ensinou-nos a cavalgar esses momentos e a aproveitar a brisa da corrida. Ensinou-nos a cair e a levantar, a
partilhar e a não deixar ninguém para trás. Ensinou-nos que há muito mais para além do mundo dos livros e
dos sumários
Levei um pouco dele e ele ficou com um pouco de mim. Posso ter crescido (de corpo, que, de cabeça, é
outra história!), mas parte do meu coração ainda lá está, dentro daquelas paredes, a vaguear pelos corredores,
pelas salas, pelo recreio, à espera da próxima lição.
Matilde Pereira, 9.º C
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E C H O SDO

PASSADO

MEUS CAROS COMPANHEIROS E AMIGOS

Louzã, 10 de julho de 1910

Estou gosando as ferias na minha terra natal, no seio da minha familia.

A minha terra é cheia de encantos e de bellezas.
A villa da Louzã está situada nas faldas da serra da Louzã e parece até encostar-se a ella.
Tem uma planicie com umas poucas de leguas e tem muitas oliveiras e pomares. E, no meio deste
arvoredo todo, tem uns canteiros de verdura, como hortas e lameiros.
Abunda muito em cereaes, a ponto de exportar para as outras terras do paiz. Tem tambem
muita abundancia de agua, que é um dos principaos elementos para a agricultura. A Louzã está
sempre a ser visitada por forasteiros que a admiram pelos seus campos e
pontos de vista encantadores aos nossos olhos. Entre esses campos figura
a Rigueira com os seus castanheiros que nos dão uma sombra agradavel,
onde nós poderiamos comer um jantar delicioso.
Ha muitos outros amenos campos e pontos de vista interessantes,
como Alfocheira e a Senhora da Serra, d’onde se vêm 16 concelhos, bem
como da estrada que vae para a Senhora da Piedade.
Está situada a um recanto da serra a Senhora da Piedade, no cimo
dum monte aguçado, banhado pela ribeira de S. João.
A Senhora da Piedade pode comparar-se a uma flôr solitaria, a uma flôr
que está, ella só, preza ao seu pedunculo : assim é a Senhora da Piedade.
Esta villa tem de fronte um castello mourisco. Este castelo está no
sitio onde foi a primitiva villa de que ainda hoje lá se encontram vestígios.
A Louzã tem uma fabrica de papel que lhe dá uma
grande riqueza. Esta fabrica é movida a agua e a vapor
e illuminada a luz electrica : é das mais rendosas da
companhia.
Adeus. Desculpem o falar-vos
tanto da minha terra. E’ um excesso
de patriotismo desculpavel.
Faço votos ao ceu para que
tudo vos corra bem para irdes
gosar, bem contentes, as férias.
Vosso companheiro muito amigo
E. de Carvalho
(1.º anno)
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CIÊNCIADIVERTIDA
Reutilização de garrafas de plástico

J

á imaginaste quantos objetos interessantes podem ser feitos com coisas que vão para o lixo? A reciclagem
faz bem ao ambiente e às nossas casas!
É possível reutilizar garrafas de plástico de uma forma muito criativa. Podem ser usadas para decoração
(candeeiros, casinhas de pássaros…), para organizar artigos de escritório e outros materiais, para construção de
estufas, entre outras ideias.
No Clube de Ciências, os alunos reutilizaram garrafas de plástico na construção de vasos para plantas.
Para a construção de vasos, vais precisar de:
Uma garrafa de água (com, pelo menos, 1,5 ℓ de capacidade)
Papel de cozinha ou papel de jornal
Cola branca
Água
Pincéis
Pionés
Tintas de várias cores para decorar
Procedimento:
1 – Corta a garrafa pela altura que achares melhor (podes recortar de forma criativa). (Figura 1)
2 – Faz alguns furos no fundo da garrafa com a ajuda de um pionés.
3 – Num copo, mistura, em parte iguais, cola branca e água.
4 – Com a ajuda de um pincel, espalha a mistura de cola e água na garrafa.
5 – Reveste a garrafa com pedaços de papel, cobrindo-os novamente com a mistura (podes fazer várias camadas)
e deixa secar durante algumas horas. (Figura 2)
6 – Decora o vaso a teu gosto usando as tintas coloridas. (Figura 3)
Vê os exemplos feitos pelos alunos do Clube. (Figura 4)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Fonte:
https://www.tudointeressante.com.br/2015/05/30-maneiras-super-criativas-de-reutilizar-garrafas-de-plastico.html
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AGORA
C
I N E M AFALAM OS PAIS

E se os avós voltassem à Escola?

P

ensa-se sempre nos avós sentados no sofá a ver televisão, a ler o jornal ou uma revista, a fazer “bricolage”
ou “tricot” ou até a jogar às cartas com os amigos no jardim. Claro que mimam os netos, contam histórias,
vão ajudando no seu crescimento.
Mas agora a ideia é outra, podia pensar-se numa forma de os integrar na vida do nosso colégio. Há clubes
para tudo: por que não um “Clube dos Avós”? Isto não é novidade.
Em Leiria, num colégio, já existe um, há alguns anos, e tem sido um sucesso. São cerca de vinte e cinco avós
que puseram a sua formação e apetência à disposição da Comunidade Educativa. Trabalham em colaboração
com os professores e Direção Escolar. Fazem sessões de leitura; colaboram nas atividades do Plano Educativo,
como o xadrez; acompanham os alunos com dificuldades ou nas salas de estudo; participam nas visitas de
estudo ou na ocupação dos tempos livres, nas festas e celebrações, entre outros.
Pretendem trazer mais alegrias aos alunos através dos seus saberes e experiências, valorizando o diálogo
entre gerações. Tanto alunos como avós se sentem mais felizes ao saírem das suas rotinas, apelando à
criatividade e imaginação. Na opinião do Diretor Pedagógico, este clube tem sido um extraordinário contributo
para a vida de todos os que ali trabalham.
Maria Amélia Ângelo, avó de um aluno do 6.º A
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ecos da via-sacra
Na vida

Na vida, há uns e outros.

Uns, que deixam pegadas no caminho,
Outros, a quem as pegadas “leva-as o vento”.
Na vida, há uns e outros.
Uns, que dão um contributo ao mundo,
Outros, que não querem ir tão fundo.
Na vida, há uns e outros.
Uns, que são felizes porque querem.
Outros, que são felizes se puderem!
Na vida, há uns e outros.
Uns, que escolhem não ser outros.
Outros, que escolhem ser “os outros”.
Erica Santos, 9.º B
Ilustração: Catarina Pereira, 7.º A
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