


21h30 — Concerto de Final de Ano (Adro da Sé)

AGENDA de ATIVIDADES
15 de junho
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E “Só crescendo rodeado dos outros poderei entender o verdadeiro significado do amor..”

Vasco Duarte, 5.º B

“Respeitar é aceitar e ser aceite, é defender e ser diferente, respeitar é essencial!”
  

Rodrigo Costa, 7.º A

“Crescer permite-nos chegar às estrelas para vermos 
o infinito do amor e da beleza do mundo.”

  
Maria Leonor Melo, 8.º B

Ilustração: Francisca Ferrinho, 7.º A 

21h30 — Concerto da Escola de Música (Igreja do Seminário Maior de Viseu)

04 de julho

21h30 — Sarau (Pavilhão Cónego António) 

24 de junho
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Crescer…

Prestes a chegar ao final de mais um ano letivo, acolhemos 
e levamos connosco o terceiro elemento que completa o lema do 
nosso Colégio para este ano: «crescer». «Crescer» é um verbo 
intransitivo que, quando relativo a seres, significa desenvolver-se 
progressivamente, criar-se, medrar.

Cada um de nós poderá perguntar-se: em que cresci, como é que 
cresci ao longo deste ano? Partilho convosco uma breve reflexão a 
partir de um texto do Evangelho de São Lucas: “E Jesus crescia em 
sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens” 
(Lc 2,52). Olhando para esta citação, percebemos, desde logo, que 
o crescimento não é algo que se realize ou se verifique apenas na 
dimensão física da pessoa.

Partindo da identidade do nosso Colégio diocesano, procuramos 
que o cuidado por uma educação e pedagogia que partam de Cristo, 
mestre de vida e de verdade, sejam o núcleo para a promoção de 
um crescimento integral e harmonioso dos nossos alunos e, no fundo, 
de toda a nossa comunidade educativa.

A missão dos pais, dos professores e outros funcionários do 
Colégio, em certa medida, não pode ser outra que não seja a de 
proteger e acompanhar os alunos no seu processo/caminho de 
crescimento enquanto pessoas. Assim, a nossa missão é também 
ajudar a crescer, principalmente, na dimensão da sabedoria (e 
não falo apenas da sabedoria livresca ou intelectual), e colaborar, 
comprometidamente, na abertura da vida dos alunos à graça de 
Deus, que nos assiste e acompanha em todo este processo.

Diz a Escritura que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor 
(cf. Pr 1, 7; Eclo 1, 14). Temor não (tanto) no sentido de medo, 
mas de respeito sagrado, de obediência à sua vontade, que procura 
sempre o bem. Os pais e todos os educadores devem, assim, viver 
num constante esforço de serem para os filhos/alunos exemplo e 
testemunho desta sabedoria, que se alimenta da Palavra de Deus.

No que diz respeito à «graça», seria um erro grave pensar que 
nada podemos fazer para educar os alunos a crescer na graça de 
Deus. Lembremos São José que, na educação de Jesus, primou por 
fazê-lo com o exemplo: o exemplo de «um homem justo» (Mt 1,19), 
que se deixa guiar pela fé.

Ajudar a crescer em idade, em sabedoria e em graça: este é 
a missão que o nosso Colégio procura levar a cabo em relação aos 
seus alunos; fazê-los crescer nestas três dimensões, dando-lhes 
“ferramentas” para que possam continuar a crescer (e fazer crescer) 
numa cultura do respeito mútuo e sempre alimentados pelo Amor, 
que é o próprio Deus.

Desejo a todos os alunos, especialmente aos que terminam o seu 
percurso no nosso Colégio, os alunos do 9.º Ano, bem como à restante 
comunidade escolar, um bom final de ano letivo e boas férias.

                                           Pe. António Henrique



NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Visita de Estudo – 2.º Ciclo

A tão desejada visita de estudo para os alunos do 2.º Ciclo teve lugar no dia 29 
de março, com destino a Conímbriga. 

De manhã, os alunos visitaram as ruínas romanas, onde ouviram explicações 
sobre a antiga cidade e costumes. Constataram que ainda havia muitos vestígios dos 
romanos, nomeadamente moedas de ouro, casas e vários outros acessórios.

Da parte da tarde, os alunos foram ao Museu dos Po.ro.s, onde acompanharam a 
vida do povo romano. Viram as táticas militares, as suas proteções, a família  romana 
e os seus deuses, entre outros aspetos. 

Em seguida, foram ao parque lanchar, brincar e comer um saboroso gelado! Foi 
um dia muito divertido para alunos e professores.

 
“A visita de estudo foi muito boa, pusemos muitas músicas e, ao mesmo tempo 

que as ouvíamos, nós cantávamos e isso tudo só no autocarro. A parte de que eu 
mais gostei foi do almoço, porque eu achei que foi muito engraçado e contámos 
várias piadas.”

Helena Albuquerque, 5.º A

“De um modo geral, adorei a visita de estudo, mas destaco a visita ao museu 
Po.ro.s, porque eu aprendi várias coisas interessantes.”

Maria Vitória Serrano, 5.º C

“A visita de estudo correu bem, foi um dia divertido e diferente. Adorei a viagem 
de autocarro e o museu Po.ro.s, porque foi divertido e fizemos piadas.”

              
                                                                                             Luís Correia, 6.º B

Visita da escritora Maria João Lopo de Carvalho

No dia 30 de março, recebemos, no nosso Colégio, a visita da escritora 
Maria João Lopo de Carvalho. Foi um momento muito especial, pois, para além 
de a autora ter apresentado as suas obras, contou muitas histórias e peripécias 
divertidas que deram origem aos seus livros. O entusiasmo e a alegria de todas 
as crianças invadiram o espaço da apresentação, principalmente no momento 
em que a escritora explicou a fórmula mágica de os alunos não darem mais 
erros ortográficos, uma “receita” infalível que ela também praticou quando era 
criança. No final da apresentação, a escritora agradeceu a presença e a atenção 
de todos, autografando, de seguida, os livros adquiridos pelos alunos. 

Grupo do 1.º Ciclo

4
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NOTÍCIAS
Visita de estudo – 3.º Ciclo

No passado dia 31 de março, os alunos dos 7.º e 8.º anos foram conhecer 
a cidade de Guimarães. Desde o início da viagem, a agitação reinou e a boa 
disposição foi uma constante. A animação era grande e os autocarros “iam 
ao rubro”. Já na cidade, os alunos tiveram o possibilidade de visitar o Centro 
Internacional das Artes José Guimarães, a Casa da Memória e o Centro de Ciência 
Viva. Apreciaram várias relíquias da arte portuguesa e aprenderam também que 
a ciência pode ser divertida, como diz o nome: “Curtir Ciência”. No cômputo 
geral, foi uma grande viagem e todos saíram satisfeitos, uma vez que já não 
tinham uma oportunidade deste género há muito tempo.

“Gostei muito de fazer experiências no Centro de Ciência Viva, em especial 
da parte dedicada à robótica!”

Rodrigo Costa, 7.º A

“Não conhecia Guimarães e gostei bastante das visitas, especialmente da 
Ciência Viva. Fiquei intrigada com o funcionamento de alguns robôs.”

Maria Inês Cabral, 8.º B

“Gostei de ir ao Centro das Artes, era interessante. Além disso, gosto muito 
de Guimarães, porque foi onde nasci.”

Rodrigo Ribeiro, 8.º C

Alunas talentosas

Madalena Figueira, aluna do 9.º A deste Colégio e atleta de natação do Académico de Viseu, conquistou 
a medalha de bronze nos 100 metros costas juvenis. A prova realizou-se no passado dia 1 de abril, em 
Coimbra, e contou para o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos. 

Já no dia 15 de maio, o Académico de Viseu conquistou o título de Campeão Regional Centro Norte de 
natação, durante os campeonatos que decorreram na Gafanha da Nazaré. Desta equipa fazem parte as 
nossas alunas Madalena Figueira (9.º A) e Daniela Garrido (9.º B).    

Parabéns às duas!

Provas de Cultura Geral

Há dois anos que não se realizavam as Provas de Cultura Geral, mas, no dia 6 de abril, retomámos a 
tradição e, ao início da manhã, todos os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos deram provas do seu nível de cultura geral.

Os alunos Gonçalo Figueiredo e Matilde Oliveira (5.º A), Inês de Juan, Alice Henriques e Renata Frutuoso 
(6.º A), Miguel Fernandes (6.º B) e José Afonso Silva e Íris Baptista (6.º C) obtiveram os melhores resultados 
no 2.º Ciclo. No 3.º Ciclo, foram os alunos Carolina Teixeira (7.º A), Clara Wessel (8.º A), Matilde Santos e 
Leonor Saraiva (8.º B), Sofia Monteiro (8.º C) e Martim Oliveira e Diana Silva (9.º B). 

Relativamente às três turmas com melhores médias, foram as seguintes:
2.º Ciclo – 6.º A, 6.º C e, ex aequo, 5.º C e 6.º B;
3.º Ciclo – 9.º B, 8.º A e 8.º C.
Parabéns a todos!
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Torneio Interturmas de Futsal 2022 - 2.º e 3.º Ciclos

Teve lugar nos dias 5 e 6 de abril, no Colégio da Via-Sacra, mais um Torneio 
Interturmas de Futsal. Organizado pelo grupo de Educação Física, a competição 
contou com a presença de todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos, perfazendo um 
total de 30 equipas, sendo 15 masculinas e 15 femininas. 

No dia 5 de abril, realizou-se a fase de grupos, tendo sido a manhã para 
os alunos do 3.º Ciclo e a tarde para os alunos do 2.º Ciclo; no dia seguinte, 
decorreu a fase por eliminatórias.

As equipas vencedoras foram as seguintes: 
2.º Ciclo Masculino – 5.º A; 2.º Ciclo Feminino – 6.º B; 3.º Ciclo Masculino – 9.º B; 3.º Ciclo Feminino – 8.º A

Em termos de balanço final, o torneio decorreu conforme o planeado com grande entusiasmo dentro e fora de 
campo. Podemos afirmar que a participação e assistência a esta atividade foi exemplar, os alunos apoiaram as suas 
equipas, transmitindo muita alegria e convívio saudável. 

O comportamento e empenho dos jogadores, ao longo deste torneio, refletiu muito dos valores inerentes ao 
Desporto como a solidariedade, a entreajuda, o respeito mútuo, a tolerância, entrega, empenho, boa disposição 
e espírito de fair play.

Parabéns a todas as equipas participantes.
                                                                                                                              O Grupo de Educação Física

Festa da Páscoa

No dia 6 de abril, celebrou-se a Páscoa no nosso 
Colégio. Durante a manhã, os alunos do 1.º Ciclo 
realizaram atividades nas suas salas de aula e os 
alunos dos 2.º e 3.º Ciclos resolveram as Provas de 
Cultura Geral.

De seguida, teve lugar a Eucaristia, presidida 
pelo Senhor Bispo de Viseu, D. António Luciano, que 
nos falou sobre a Páscoa, destacando a cruz criada 
a partir da vinda dos símbolos das Jornadas Mundiais 
da Juventude, recebida por todos os alunos.

Da parte da tarde, decorreram as Finais do 
Interturmas, com grande participação e animação por parte da comunidade escolar.

Jornada Mundial da Juventude

Na manhã de segunda-feira, dia 4 de abril, os alunos do Colégio da Via-Sacra 
tiveram a honra de receber e acolher a Cruz da Jornada Mundial da Juventude.

De manhã, foram apresentados alguns vídeos para introduzir o tema e explicar 
o que são as jornadas. Os alunos ficaram a saber que, em 2023, Lisboa será ponto 
de encontro de muitos e muitos jovens oriundos dos quatro cantos do mundo, por 
ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude. Os alunos realizaram também uma 
dinâmica em que cada um escreveu um valor em pequenas cruzes, que, depois, 
foram colocadas junto à Cruz Jovem.

Na presença do Bispo de Viseu e do assistente espiritual, Padre António Henrique, 
os alunos reuniram-se para uma pequena celebração, animada com cânticos alusivos 
ao momento. 
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I Mini-Olimpíadas Experimentais de Ciência

Na manhã do passado dia 30 de abril, realizou-se a fase final do projeto 
“I Mini Olimpíadas Experimentais de Ciência” (MOEC), coordenado pela Escola 
Superior de Educação de Viseu. 

Com os objetivos de divulgar a ciência, motivar alunos para as áreas 
científicas, estimular novas aprendizagens, ajudar a aplicar novas metodologias 
em contexto escolar e identificar problemas na Educação em Ciências, foi 
desenvolvido um estudo-piloto para implementar, pela primeira vez em Portugal, 
as “I Mini-Olimpíadas Experimentais de Ciência’’ no âmbito da disciplina de 
Estudo do Meio do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Nesta fase final, o nosso Colégio esteve representado por alunos do 4.º Ano, 
tendo os mesmos realizado, primeiro, uma prova teórica e, posteriormente, uma prova experimental.

A manhã culminou com a cerimónia de encerramento, presidida pela Presidente da ESEV, durante a 
qual foram entregues os certificados aos alunos presentes.

Professores do 4.º Ano

NOTÍCIAS

Olimpíadas da Física

No dia 23 de abril realizaram-se as Olimpíadas da Física, no Departamento 
de Física da Universidade de Coimbra.

O Colégio participou com uma equipa constituída por três alunos do 9.º 
Ano: Pedro Mazêda (9.º A), Gaspar Cruz (9.º B) e Mariana Marques (9.º C).

As provas, teórica e prática, decorreram no período da manhã. À tarde, 
depois do almoço na Cantina Central da Universidade de Coimbra, fomos visitar 
locais importantes desta cidade universitária, como o Museu Nacional Machado 
de Castro e o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.

Foi uma experiência (fisicamente) única!
Pedro Mazêda, 9.º A

Ocupação de tempos livres da Páscoa

Ao longo dos dias 7 e 8 de abril, o ambiente do Colégio da Via-Sacra foi 
abrilhantado com o sorriso, alegria e boa disposição das crianças do 1.º Ciclo 
que participaram nas atividades de ocupação de tempos livres.  Os alunos 
viveram dias extraordinários com várias atividades lúdicas, que incluíram a 
visita ao Museu Grão Vasco, a caça aos ovos da Páscoa, algumas atividades 
manuais e muita alegria.

“Adorei a ocupação de tempos livres, já que pude aproveitar um pouco 
das férias com os meus amigos. A minha atividade favorita foi a caça aos ovos, 
porque encontrei muitos.”

Jayden Leitão, 1.º A  

“Gostei muito da caça aos ovos, porque, depois de os encontrarmos, comemo-los. Sem dúvida, espero repetir 
esta experiência, pois adorei apanhar aqueles ovos maravilhosos.”

Carolina Dias, 2.º B

“Gostei de jogar ténis com os meus amigos. Aprendi a fazer um caça-sonhos e, na visita ao Museu Grão 
Vasco, aprendi sobre S. Pedro. Repetiria esta experiência por causa da extraordinária visita ao Museu e de muitas 
outras coisas.”

António Ribeiro, 3.º D
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Taça AEEP de Futsal

Na passada sexta-feira, dia 6 de maio, realizou-se a Taça AEEP de Futsal 
no Colégio de Lamas. Esta competição contou com a presença de sete Colégios 
e já não se realizava há dois anos, devido à pandemia.

O nosso Colégio da Via-Sacra participou com uma equipa que, com todo o 
seu empenho, deixou marcas de futsal de qualidade.

A interação entre os alunos através do desporto tornou este dia especial e 
com a esperança de voltar a ser repetido.

Prof. Nélson Sousa

NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Olimpíadas da Química

No dia 7 de maio participámos nas Olimpíadas da Química. De manhã, 
assistimos a uma palestra, seguindo-se as provas teóricas e, uma hora mais 
tarde, as provas práticas. No final, tivemos alguns momentos de lazer antes do 
momento esperado: os resultados! Ganhámos um honroso 2.º lugar! 

Foi, sem dúvida, uma experiência única e diferente!

Matilde Carvalho, 9.º C

Visita à Casa da Ribeira

   No dia 6 de maio, os alunos do 6.º Ano 
visitaram a Casa da Ribeira, no âmbito  das 
disciplinas de História e Geografia de Portugal 
e Educação Visual e Tecnológica.
   Visualizámos dois vídeos sobre a produção 
do azeite e da broa de milho. Ficámos também 
a conhecer as “flores dos namorados”. Alguns 
alunos leram as frases românticas nelas escritas. 
As guias da Casa da Ribeira contaram-nos 
três importantes memórias que não iremos 

esquecer: a origem das Cavalhadas de Vildemoinhos, a das Lavadeiras e os Passeios de Barco.
   Ficámos a conhecer melhor o artesanato, a cerâmica, a tecelagem e os instrumentos do nosso concelho/distrito.
   Foi uma experiência muito divertida e interessante, de convivência e aprendizagem.

Os alunos do 6.º Ano
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Visita de estudo do 1.º Ciclo

Nos dias 18 e 20 de maio, os alunos do 
1.º Ciclo fizeram as suas visitas de estudo 
ao Parque Azurara, em Vila do Conde. 

Neste parque, os alunos tiveram 
oportunidade de fazer diversas atividades 
divertidas como a roda gigante, os 
insufláveis, o paintball, os trampolins, a 
piscina com barquinhos e a caça ao tesouro. 
O parque fica situado numa encosta do 
rio Ave e, para além da bela paisagem, 
encontra-se rodeado de grandes árvores, 

o que permitiu brincar na natureza depois das saborosas refeições. 
Foi um dia por que todos há muito ansiavam e que ficará na memória, por ter sido muito bem passado! 

Grupo do 1.º Ciclo

Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome

Nos dias 28 e 29 de maio de 2022, alunos e professores do Colégio da Via-
-Sacra participaram, mais uma vez, na campanha do Banco Alimentar Contra 
a Fome, tendo sido recolhidos 3263kg de alimentos.

Foi mais uma oportunidade para contribuir solidariamente com um pouco 
do nosso tempo. Deixamos um agradecimento especial a todas as pessoas que 
deram o seu contributo.

Participação no torneio de Giravolei

Realizou-se, no passado dia 21 de maio, em Lamego, o torneio 
distrital de Giravolei. O Colégio marcou presença com a participação 
de dezasseis alunos, que aproveitaram o dia para competir e passar um 
dia diferente.

“Este foi um dia muito emocionante e repleto de alegria. Estávamos 
todos muito empolgados! Foi a minha primeira vez a representar o Colégio 
num torneio. Felizmente, conseguimos passar à fase nacional, nos dias 
4 e 5 de junho, em Castelo de Vide, onde vamos dar o nosso melhor!” 

José Tiago Gouveia, 9.º A
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Semana da Leitura

Por ocasião da Semana da Leitura, que teve lugar de 30 de maio a 3 de junho, os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
divulgaram a leitura, apelando à importância que esta assume para o desenvolvimento e para a aprendizagem.

Todas as turmas tiveram oportunidade de assistir e promover a declamação de poemas, a narração de textos 
e a dramatização de excertos dramáticos. 

Foram dias diferentes, dinâmicos, divertidos e com muita partilha.

Apresentação da peça de teatro O Príncipe Nabo

No dia 25 de maio de 2022, os alunos do 5.º Ano assistiram à representação 
da peça O Príncipe Nabo, apresentada pela Companhia de Teatro “Educa”.

Assistir a esta peça foi extremamente agradável. A peça é cómica, mas 
com uma mensagem que nos leva a pensar.

Embora a peça tenha como “pano de fundo” castelos, princesas e 
príncipes, o encenador não quis deixar de fora a “modernidade” das redes 
sociais, a música rap e as reuniões por Zoom, em tempos de pandemia!

Foram momentos de alegria e de boa disposição, que esperamos repetir.

Matilde Oliveira, Vicente Oliveira, Gil Costa Gil, 5.º A

Apresentação da peça de teatro Os Piratas

No dia 26 de maio de 2022, as turmas do 6.º Ano do Colégio da Via-Sacra 
viveram momentos muito agradáveis ao assistirem à dramatização da obra 
Os Piratas, de Manuel António Pina.

Todos gostaram do teatro, já que foi uma forma de se entender melhor 
a história, recorrendo à fusão da obra com situações de grande animação, 
interação, músicas e realidades apelativas do dia a dia do público-alvo.

Viva o teatro! Os alunos trabalharão esta obra com mais motivação e 
grande entusiasmo!

Prof.ª Ana Varela

Palestra sobre a Adolescência

No dia 19 de maio, decorreu no nosso Colégio uma palestra sobre a 
Adolescência. A dinamizá-la estiveram a Dr.ª Elisabete Santos, coordenadora da 
Unidade de Medicina do Adolescente, do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, a Dr.ª 
Bárbara Matos e a Dr.ª Catarina Tavares, médicas da mesma unidade. 

Esta atividade foi organizada pelo Projeto de Educação para a Saúde, com 
os alunos do 9.º Ano, tendo como objetivos refletir sobre as alterações físicas, 
psicológicas e sociais da puberdade e adolescência e favorecer uma atitude 
positiva face às relações humanas, à sexualidade e à afetividade. Pretendeu-
se desenvolver competências nos jovens que permitam escolhas informadas e 
seguras no campo da sexualidade, desenvolver uma consciência crítica face aos 

comportamentos de risco, prevenir situações de violência, contribuir para a tomada de decisões conscientes, 
assim como sensibilizar os alunos para a adoção e manutenção de comportamentos saudáveis.
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

O Conde Enfeitiçado, de Julia Quinn

O Conde Enfeitiçado é um romance escrito 
por Julia Quinn e é um de oito livros integrados na 
coleção “Bridgerton”.

A obra convida-nos a percorrer um universo à 
parte, dando-nos a conhecer, em pleno século XVIII, 
um amor pouco convencional para a época, mas 
único e apaixonante para os românticos de hoje, e 
de amanhã, e de depois...

As personagens principais são Francesca 
Bridgerton, recentemente enviuvada de John 
Stirling, e o primo deste, Michael Stirling.

Michael estava apaixonado por Francesca desde 
a festa de noivado desta com o seu primo e, quando 
ele morreu, um sentimento de culpa invadiu-o, 
levando-o a afastar-se de Francesca no momento 
em que ela mais necessitava dele. 

É um romance marcado por avanços e recuos 
por parte de Michael, mesmo depois de ela 
corresponder ao seu amor.

A centralidade da obra será sempre em volta da 
inquietante questão de saber se o amor é suficiente 
para ficarem juntos.  

Maria Inês Lopes, 9.º C

   O Cuquedo e um amor que mete medo, 
de Clara Cunha

   O Cuquedo e um amor que mete medo é uma 
nova história da dupla Clara Cunha e Paulo Galindro, 
autores do enorme sucesso O Cuquedo. Com este novo 
trabalho, prometem continuar a causar furor entre os 
mais pequenos e voltam com uma sequela divertidíssima 
acompanhada de fantásticas ilustrações.
   O Cuquedo e um amor que mete medo é, deste 
modo, uma divertida história, passada na selva, sobre 
as aventuras do Cuquedo à procura de uma namorada 
para casar e que, como ele, soubesse pregar sustos de 
meter medo.
   Assim, ao longo da narrativa, as crianças podem assistir 
às peripécias cheias de graça, rindo e comentando 
as diversas partes da história até ao seu final feliz: o 
encontro do Cuquedo com a Cuqueda, a namorada ideal.
   É uma história divertida para lermos na aula ou para 
ser lida com os pais ou, até, para ser transformada num 
pequeno teatro de sala de aula.
   Ler é crescer, ler é divertimento, ler é aprender.

Prof.ª Elsa Pinto

NOTÍCIAS
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&FAMOSOS   TALENTOSOS
André Marques

André Vieira Marques, aluno do 9.º A, interessa-se pelo futebol desde 
pequeno. Aprendeu com o seu pai e teve a sua primeira experiência no futsal 
ao jogar pelo Gumirães com apenas 4 anos. Joga no Viseu 2001 há dez anos 
e é a este clube que se sente agradecido por tudo o que lhe proporcionaram. 
É um jogador muito versátil, já que joga a médio-centro ofensivo ou médio-
centro, tendo como posição de origem defesa central.

Apesar de os treinos acontecerem três vezes por semana, o André confessou 
que consegue conciliar bem os treinos com os afazeres escolares. É muito 
apoiado pela sua família, que desde sempre o motivou, levando-o a jogos, 
treinos de captação e torneios.

Já viveu bons momentos no futebol e destaca uma lição de motivação, 
dizendo que “juntos somos melhores, pois não é individualmente que uma 
equipa é boa, mas, sim, quando todos os jogadores colaboram”. Se não jogasse 
futebol, gostava de praticar basquetebol. Revelou também uma grande paixão 
pelo automobilismo, desporto que acompanha regularmente e que o atrai pela 
adrenalina envolvida.

Gosta de ir ver jogos de futebol ao estádio; no entanto, e por estranho que pareça, não é ver o jogo que mais 
o fascina: é, sim, ver os adeptos a apoiar a equipa, acompanhar toda aquela agitação e dinâmica que envolve 
os apoiantes do desporto-rei.

Desde criança, o André sonha jogar profissionalmente, mas sabe que é muito difícil tal acontecer e, por isso 
mesmo, sabe que não pode descurar os estudos, ciente de que serão uma mais-valia para a construção de um 
futuro nas engenharias, área que pretende seguir.

Ao longo de todo o seu percurso de vida, sempre se regeu pelo princípio de que só com esforço e dedicação 
é que se consegue alcançar aquilo que se pretende. Por isso, entrega-se de alma e coração a todo e qualquer 
desafio que abraça.

Como referência desportiva, André Marques destaca o nome de Charles Leclerc, famoso piloto de automobilismo, 
desporto que não envolve uma bola, mas que o cativa bastante como espetador.

Leclerc

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc é um famoso piloto de Fórmula 
1, que nasceu em Monte Carlo a 16 de outubro de 1997. Cresceu no seio 
de uma família de três filhos e, desde cedo, se viu ligado ao mundo dos 
carros. O seu pai, que também tinha sido piloto, morreu depois de uma 
longa doença, quatro dias antes de Leclerc conquistar a vitória em Fórmula 
2, em Baku.

Este piloto de 23 anos iniciou a sua carreia no karting, em 2005, 
modalidade a que se dedicou até 2013, tendo alcançado muito sucesso.

Em março de 2016, Leclerc foi um dos dois pilotos admitidos na Ferrari 
Driver Academy e atuou como piloto do desenvolvimento da Haas Fórmula 
1 Team e da Scuderia Ferrari.

Ao longo da sua carreira, este jovem piloto tem alcançado vários pódios. 
Inclusivamente, tornou-se o mais jovem campeão da série de suporte 
principal da Fórmula 1 aos 19 anos de idade.

Atualmente, veste a camisola da Ferrari, equipa que o deverá apoiar 
até 2024.

Fontes:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Leclerc

https://stringfixer.com/pt/Charles_Leclerc_(racing_driver)



13

FAMOSOS   TALENTOSOS
Constança Costa

Constança Almeida Santos Ribeiro da Costa é aluna do 9.º B e demonstra 
um gosto especial pela dança, particularmente o ballet. Pratica esta arte 
desde os 5 anos por influência de várias amigas que partilhavam o mesmo 
gosto, na altura em que andava no infantário. Frequenta a mesma escola 
de dança há 10 anos, pelo que, naturalmente, já fez diversas amizades e 
inúmeras atuações. Treina, habitualmente, duas vezes por semana, mas há 
alturas em que a isso precisa de dedicar mais algum tempo, sobretudo na 
altura de exames.

Vive uma adolescência feliz e, como qualquer outra pessoa da sua idade, 
nos seus tempos livres, gosta de ouvir música, fazer caminhadas com a família 
e passar tempo de qualidade com os seus amigos. 

A Constança partilhou que, quando dança, sente que entra num mundo 
paralelo, esquecendo-se de tudo o que a envolve e estabelece uma conexão 
profunda entre a mente e o corpo. Curiosamente, considera que a dança a 
faz sentir sempre da mesma maneira, quer esteja a dançar sozinha no quarto, 
quer esteja a dançar num espetáculo para 500 pessoas. 

Como qualquer outro atleta, tem algum cuidado com a alimentação. Assim, bebe muita água e evita comer 
refeições prejudiciais ou menos saudáveis; porém, não se inibe de abusar em dias de festa. 

Tem, desde pequena, o total apoio da família e das amigas. A sua professora e mentora é também uma 
grande inspiração e nutre por ela uma enorme admiração. 

Para além da dança, já praticou natação, mas, agora, não consegue dedicar-se a mais nenhum desporto, 
uma vez que já tem um horário bastante preenchido. 

A sua grande referência musical é a conhecida Lady Gaga, não só pelos seus feitos, mas também devido ao 
facto de lutar diariamente contra uma doença muscular, a fibromialgia, que provoca dores muito intensas nos 
músculos.

Lady Gaga

Lady Gaga é o nome artístico escolhido por Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, que nasceu em Nova Iorque, concretamente em Upper West Side, 
considerada uma das zonas mais ricas da sua cidade natal, no dia 28 de março 
de 1986. 

Começou a estudar piano com apenas 4 anos e iniciou a sua carreira 
profissional ainda na ternura da juventude. Em 2007, com a ajuda do produtor 
musical Rob Fusari e baseando-se na música “Radio Gaga”, da banda Queen, esta 
artista criou o conhecido nome “Lady Gaga”. Em 2008, lançou o seu primeiro 
álbum, The Fame, com a discográfica Interscope Records, atingindo o pódio em 
diversos países. Aí, começou a sua trajetória para ser um ícone da música pop. 
Em 2013, a cantora lançou o seu quarto álbum de estúdio, ARTPOP, salientando 
se que o primeiro single, “Applause”, vendeu mais de sete milhões de cópias, 
tendo sido considerado pelos fãs uma das melhores músicas que a cantora já fez. 

Lady Gaga opta por um caminho radical e, com as suas escolhas de vestuário 
extravagantes, faz o público esperar um susto a cada aparição. Em 2019, foi premiada com o Óscar de Melhor 
Canção Original com “Shallow” do filme Assim Nasce uma Estrela.

Fontes:
https://www.ebiografia.com/lady_gaga/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga
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REPÓRTER MOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME: Antonella Belen Carugati
PROFISSÃO: Professora do 1.º Ciclo

Repórter Mocho: Onde passou a sua infância e quais 
eram as suas brincadeiras?

Prof. Antonella: Nasci em Buenos Aires, na 
Argentina, onde passei os primeiros quatro anos de 
vida e onde fui muito feliz. Já em Portugal, tinha 
brincadeiras com a minha irmã e um grupo de amigos, 
todos do bairro onde os meus pais tinham o seu café. 
Andávamos de bicicleta, jogávamos às escondidas, às 
apanhadas, à macaca….

Repórter Mocho: Como foi a adaptação a Portugal?
Prof. Antonella: Cheguei a Portugal em outubro e, 

como os meus pais tinham que trabalhar, fui logo para 
um infantário, sem perceber português, sem saber 
falar uma palavra. Separaram-me da minha irmã, pois 
tínhamos idades diferentes e cada uma tinha a sua sala 
no jardim de infância. Não foi fácil: chorei todos os dias, 
não me consegui adaptar à nova realidade. O mais difícil 
foi a comunicação e a interação com as outras crianças. 
Na entrada para o 1.º Ciclo, a língua voltou a atrapalhar, 
pois tinha que pensar em castelhano e escrever em 
português o que fazia com que demorasse mais tempo 
na realização das tarefas. Em minha casa, ninguém 
falava português, daí ter sido mais difícil. Outra coisa 
que me custou foi ter vindo de uma capital, uma 
cidade enorme, cheia de carros e pessoas, para 
uma aldeia, Fragosela de Cima, onde, naquela 
altura, perto de mim, só havia duas casas, uma 
delas a minha.

Repórter Mocho: Como lhe surgiu a paixão 
pelo ensino? Teve influência de alguém?

Prof. Antonella: Desde pequena, uma das 
minhas brincadeiras favoritas era fazer de 
conta que era professora. Sempre gostei de 
crianças, de interagir com elas. Na verdade, 
fui para o curso de Educação Básica porque 
queria ser Educadora de Infância. Quando 
terminei a licenciatura, quis candidatar-me 
ao Mestrado em Educação Pré-Escolar, mas 

inscrevi-me no Mestrado em Educação Pré-
Escolar e Ensino do 1.º Ciclo de Ensino Básico 
quase “obrigada” pela minha mãe, pois iria ter 

duas vertentes que poderia mais tarde exercer. 
No estágio do 1.º CEB, tive dois professores 
cooperantes que foram uma inspiração e que 
me deixaram muito inclinada para este nível de 
ensino.

Repórter Mocho: Que diferenças encontra 
na escola do seu tempo de aluna e de agora, 
enquanto professora?

Prof. Antonella: A tecnologia. A maior 
diferença que existe é essa. No meu tempo de 
aluna, os professores ainda utilizavam acetatos, 
projetor e slides para auxiliar nas suas aulas. 
Hoje em dia, todos os professores utilizam o 
computador e recorrem à internet. As crianças, 
nos intervalos, socializavam mais, brincavam uns 
com os outros, o que agora se vê pouco. Gostam 
mais de estar agarradas aos telemóveis e aos 
jogos online.

O Repórter Mocho foi ao encontro da Professora Antonella, colocando-lhe algumas questões para a 
ficarmos a conhecer um pouco melhor.
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Repórter Mocho: O que acha mais atrativo na sua 
profissão? O que a faz continuar a trabalhar no ensino?

Prof. Antonella: É muito gratificante ensinar crianças 
tão pequenas, saber que entram na sala sem saber ler 
nem escrever e que, passado algum tempo, como que 
por magia, tudo se dá. As crianças dão-nos alegria, novos 
conhecimentos, valorizam o que fazemos com elas e, por 
isso, continuo no ensino.

Repórter Mocho: Durante muito tempo acompanhou 
um menino com necessidades especiais. Que desafios e 
obstáculos destaca dessa sua experiência?

Prof. Antonella: Sim, o meu Gabi. Com ele, 
ultrapassei algumas barreiras que nunca pensei que 
fosse capaz de ultrapassar. No início, foi um desafio, 
cheguei a sentir que não seria capaz, mas conhecê-lo, 
ver a força e a vontade que ele tinha para conseguir os 
seus objetivos fez-me sentir corajosa e com vontade de 
o ajudar. Nem tudo foi um mar de rosas, ele tinha o seu 
feitio, fazia as suas birras e, quando implicava que não 
queria trabalhar… Uiii… Não havia quem o contrariasse. 
Sem dúvida, tive uma grande experiência profissional ao 
trabalhar com ele e tenho-o sempre no meu coração.

Repórter Mocho: Sendo ainda tão jovem, 
acreditamos que tenha e goste de outras atividades 
fora do âmbito profissional. Como ocupa o seu tempo 
livre?

Prof. Antonella: Gosto de passear, de conhecer 
novos lugares. Gosto de passar bons momentos com 
a família e os amigos, de dançar, de estar sentada 
numa esplanada, de me divertir.

Repórter Mocho: Qual foi a sua maior conquista?
Prof. Antonella: Foi terminar o meu curso e 

conseguir trabalho na área de que eu gosto e para a 
qual estudei.

Repórter Mocho: Tendo sido aluna deste Colégio, 
que mensagem gostaria de transmitir aos estudantes 
que terminam agora mais uma etapa?

Prof. Antonella: Aproveitem todos os momentos 
no nosso Colégio, pois vão sentir muita falta. A nossa 
escola é bastante acolhedora, todos sabem o nosso 
nome, estão lá para nos apoiar, não somos mais um 
número. Sigam os vossos sonhos, nada é impossível, 
só precisamos de nos esforçar e trabalhar para os 
conseguirmos alcançar. Desejo que todo o vosso 
futuro seja risonho e que saibam que terão sempre 
a porta do Colégio aberta, assim como eu também 
a tive.

Banda favorita: Não tenho uma banda preferida; adoro música latina.
Personalidade preferida: Não tenho.
Lema de vida: Ser feliz!
Bebida: Ice-tea.
Destino de Férias: Qualquer um, com amigos ou família.
Sonho: Tenho muitos que ainda quero concretizar.
Estação do ano preferida: Verão.
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NO NOSSO JARDIM
“As crianças acham tudo em nada, os homens não acham nada em tudo.”

Giacomo Leopardi

Sala das Borboletas (0 e 1 Anos)
Trabalho: Francisco Gonçalves, Sala dos 0 Anos

Alegria

Março foi o mês do pai,
A quem nós queremos muito bem.
Mas chegou também maio,
O mês da mãe, que nós amamos também!

Pelo meio, veio a Páscoa.
A primavera também chegou.
Entre ovos e borboletas,
Muita alegria na nossa sala andou.

Sala das Estrelinhas (3 Anos)

Nós somos as Pipocas

Nós somos as Pipocas
E gostamos muito de brincar. 
Somos amigos uns dos outros 
E adoramos saltitar, saltitar!

Na nossa escolinha,
Muitas histórias gostamos de ouvir.
Os nossos desenhos na revista mostramos,
Pois queremos fazer-vos rir! 

Sala das Pipocas (4 Anos)
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A magnífica primavera

O bom tempo voltou.
Como é bom no parque brincar!
Correr, saltar e pular
E, no final, poder desfrutar!

Desfrutar da magnífica primavera,
Do ar fresco e da natureza!
Observámos as suas transformações
Deitados, a contemplar a sua beleza!

A primavera trouxe magia,
Conhecemos como nascem alguns animais!
Aprendemos também que as abelhas
São animais fundamentais!

A chegada da primavera
Trouxe também muitas comemorações!
O Dia do Pai e o Dia da Mãe
Encheram a sala de belos corações!

A Páscoa chegou com entusiasmo.
Fizemos deliciosas bolachinhas,
Realizámos uma caça aos ovos
E na rua demos muitas corridinhas!

Sala dos Girassóis (2 Anos)

Gosto do Jardim de Infância

Gosto do Jardim de Infância,
Porque cá posso pintar,
Cortar, colar e,
Na revista do Colégio,
Tudo mostrar!

Sala dos Pintores (5 Anos)
Trabalho: Joana Ribeiro, Sala dos Pintores
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C I N E M AHORADO RECREIO
TOP 3

Die Deutschecke - O cantinho do Alemão

Alemães famosos
Thomas Müller  
 
Thomas Müller nasceu em Weilheim, Oberbayern, a 13 de 

setembro de 1989 (32 anos). É um futebolista alemão que joga 
como avançado no Bayern de Munique desde os seus 10 anos de 
idade e nunca vestiu outra camisola sem ser a do seu clube. Das 
muitas conquistas, destaca-se o título de campeão mundial em 
2014, no Brasil, com a seleção alemã.

Sina Deinert

Sina Deinert nasceu em Karlsruhe, a 24 de agosto de 1998 (23 anos). É dançarina do 
grupo musical Now United. Começou por dançar ballet, mas mais tarde apaixonou-se pelo 
hip-hop e decidiu especializar-se.

Atualmente, para além de dançarina, é vlogger no YouTube e no TikTok onde mostra 
os bastidores do grupo musical Now United. A sua conta no Instagram tem 4,7 
milhões de seguidores.

Clube de Alemão (grupo de 5.ª-feira)

- Knock, knock.
- Who’s there?
- Mary.
- Mary who?
- Mary Christmas!

- Knock, knock.
- Who’s there?
- Tank.
- Tank who?
- You’re welcome.

- Knock, knock.
-  Who’s there?
- Harry.
- Harry who?
- Harry up, it’s cold outside!

- Knock, knock.
- Who’s there?
- Watson.
- Watson who?
- Watson TV right now?

- Knock, knock.
- Who’s there?
- Water.
- Water who?
- Water you doing telling jokes right now? 
Don’t you have things to do?

Cantor/banda: Fernando Daniel
Jogo virtual: Minecraft
Livro favorito: Rei Leão

Dinis Néri, 1.º B

Cantor/banda: Diogo Piçarra
Jogo virtual: Roblox
Livro favorito: A Bia e o Unicórnio

Isaura Silva, 2.º C

Cantor/banda: Carolina Deslandes
Jogo virtual: PKXD
Livro favorito: As princesas secretas

Maria Leonor Costa, 4.º A
Cantor/banda: Now United
Jogo virtual: Hay Day
Livro favorito: Seleção

Matilde Pissara, 6.º A

Cantor/banda: Cavetown
Jogo virtual: Subway surf
Livro favorito: No final, morrem os dois

Diana Sousa, 8.º C

Maria Carolina Ribeiro, 5.º A, 
Gustavo Correira, 5.º C, Miguel Marques, 8.º A

Knock Knock Jokes
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SER + SAUDÁVEL
Os benefícios do abacate

Imagine que, numa ilha isolada de um qualquer oceano, foi descoberta recentemente uma árvore até 
agora desconhecida, cujos frutos, de forma algo peculiar, possuem propriedades nutricionais que tornam o seu 
consumo altamente saudável. Ricos em antioxidantes e fibras, auxiliam o bom funcionamento do organismo e 
a perda de peso, são uma arma poderosa contra as doenças cardiovasculares, graças às vitaminas E e C, que 
agem como anti-inflamatório natural, possuem grandes teores de vitaminas A, B e K, minerais como potássio, 
magnésio, gorduras monoinsaturadas e uma infinidade de outras qualidades.

Mas, apesar destas características, podia este fruto apresentar-se na natureza em formas não amigáveis 
para o consumo. Podia ser duro, os frutos enormes ou infinitamente pequenos, com uma pele difícil de 
descascar, com mau sabor, pegajoso, rugoso… No fundo: horrível! Mas não, além dos benefícios para a saúde, 
pode fazer parte de tudo o que é receita culinária.

Em Portugal, o Algarve é a zona de maior produção, seguindo-se a ilha da Madeira.
Apesar de serem hermafroditas (flores masculinas e femininas na mesma inflorescência), as variedades de 

abacate apresentam comportamentos distintos relativamente ao período do dia no qual ocorre abertura das 
flores. Algumas variedades abrem as flores femininas pela manhã e as masculinas à tarde, enquanto outras 
apresentam um comportamento inverso. Desta forma, no pomar de abacateiro é necessário ter dois tipos da 
planta para garantir a fecundação das flores.

Trata-se de um fruto que não amadurece na árvore, caindo da mesma naturalmente. Desta forma, é 
necessário efetuar a colheita em verde, evitando que caia ao chão e se danifique. O único inconveniente, não 
desprezível na atualidade, é a necessidade de grandes quantidades de água para o seu cultivo.

 Segue-se a sugestão de uma receita para saborear este maravilhoso fruto.

Caprese de abacate recheado

Ingredientes: 300g de tomates-cereja cortados 
ao meio; 250 g de bolinhas de queijo mozarela; folhas 
de manjericão; 4 abacates; 4 a 6 colheres de sopa de 
redução de vinagre balsâmico; sal e pimenta a gosto.

Modo de preparação: coloque os tomates-
-cereja cortados e o queijo mozarela numa tigela. 
Tempere com sal, pimenta, um fio de azeite e as folhas 
de manjericão picadas grosseiramente. Em seguida, 
corte os abacates ao meio, na longitudinal, e remova 
os caroços. Coloque as metades descascadas num prato 
e, com uma colher, disponha o recheio preparado 
previamente dentro dos abacates. Por fim, regue com 
um pouco de redução de vinagre balsâmico. Pode ser 
servido cru ou levar a gratinar no forno a 180º, durante 
15 min.

Fontes:
https://vozdocampo.pt/2020/07/27/o-abacateiro/

https://www.agroportal.pt/abacate-a-monocultura-da-desinformacao/
https://www.saberviver.pt/comida/receitas/27-receitas-com-abacate/
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ENTREVISTA COM . . .

Ecos da Via-Sacra: Quais são os principais objetivos 
do Secretariado Diocesano da Juventude?

Fernando Chapeiro: O principal objetivo do 
Secretariado Diocesano da Juventude é levar Cristo 
aos jovens, apresentar um Cristo vivo, que os ama e 
que lhes apresenta um caminho que leva à felicidade. 
No Quadriénio de 2020-2023, tem também um grande 
objetivo, que é levar os jovens da Diocese de Viseu 
a conhecer o grande encontro de jovens que são as 
Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). Pretende-se 
que a juventude da Diocese esteja representada em 
grande número de 1 a 6 de agosto de 2023, em Lisboa.

Ecos da Via-Sacra: A que juventude é que a Igreja 
se dirige hoje?

Fernando Chapeiro: O Papa Francisco apela 
constantemente a que a Igreja olhe para as periferias. 
Por isso, deve a Igreja sair da sua zona de conforto, 
ou seja, para além de continuar a falar para aqueles 
jovens que estão e se mantêm dentro da Igreja, deve 
falar para aquele grupo de jovens que, não estando 
dentro da estrutura da Igreja, se encontram em busca 
de um caminho, de uma Luz, de uma inspiração que 
os leve a encontrar a verdadeira felicidade e um 
propósito de vida que dê significado à sua vida. Os 
métodos tradicionais de fazer pastoral juvenil já 

não funcionam nestas gerações como funcionaram 
em gerações anteriores. Uma forma de evoluir e 
compreender melhor a relação Igreja/Juventude e 
Juventude/Igreja é ler toda a documentação que foi 
gerada no decorrer do Sínodo dos Jovens, promovido 
pelo Papa Francisco e cujo documento mais conhecido 
é a encíclica “Cristo Vive”.

Ecos da Via-Sacra: Neste momento, a Jornada 
Mundial da Juventude é o principal foco…

Fernando Chapeiro: …de todas as pastorais juvenis 
do mundo. No caso da Diocese de Viseu, optou por 
seguir o caminho de manter unida a Pastoral Juvenil 
com o Comité Organizador Diocesano da JMJ, numa 
lógica em que se pretende ir para além da JMJ, ou seja, 
a experiência que se tem de jornadas anteriores é a 
de que existe um grande dinamismo nas Dioceses no 
caminho até às JMJ, atingindo o pináculo na semana das 
próprias. No pós jornada, esse dinamismo e envolvência 
na vida da Igreja decai e, por vezes, até desaparece. 
Na tentativa de contrariar essa realidade de outras 
jornadas, a Diocese de Viseu faz este caminho até 
às JMJ em Lisboa 2023, mantendo unidos a Pastoral 
Juvenil e o Comité Organizador Diocesano, por forma a 
que, no pós jornada, o dinamismo se mantenha e ainda 
cresça e se desenvolva. Assim, atrevemo-nos a dizer 

Fernando Diniz Correia Chapeiro nasceu a 19 de agosto de 1974 em Viseu. 
É licenciado em Gestão e Desenvolvimento Social, bem como em Informática 
de Gestão. Possui também pós-graduações em Alta Administração e em 
Negócios. Atualmente, é diretor da Pastoral Juvenil da Diocese de Viseu.
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Fernando Chapeiro

“[…] deve a Igreja sair da sua zona de 
conforto, ou seja, para além de continuar 
a falar para aqueles jovens que estão e se 
mantêm dentro da Igreja, deve falar para 
aquele grupo de jovens que, não estando 
dentro da estrutura da Igreja, se encontram 
em busca de um caminho, de uma Luz, de uma 
inspiração […]”

que a ida à Jornada Mundial da Juventude é apenas um 
passo no caminho da Pastoral Juvenil, que tem o seu 
foco no pós jornada e na receção pela Diocese de toda 
a juventude que regressará da JMJ, cheia do Espírito 
de Deus e com vontade de participar e contribuir com 
a sua vida para o caminhar da Igreja que somos todos.

Ecos da Via-Sacra: Que preparação tem sido feita?
Fernando Chapeiro: A preparação feita tem sido 

complicada e inovadora devido à pandemia que nos 
obrigou a confinar. Temos estado presentes nas redes 
sociais (Facebook e Instagram) nomeadamente com 
o programa “Como é que Cristo Mexe?”, um direto 
no Instagram Juventude.Viseu, todas as segundas- 
-feiras pelas 21h30m. No presencial, a preparação 
tem sido feita com encontros de jovens, promovidos 
pelo Secretariado Diocesano da Juventude, por vários 
locais da Diocese. Durante o mês de abril, os símbolos 
da JMJ percorreram toda a Diocese, em todas as áreas 
de vida que a compõem, como sejam as escolas, 
hospitais, prisão, corporações de bombeiros, GNR ou 
Paróquias, com o objetivo de fazer chegar o convite à 
participação nas Jornadas Mundiais da Juventude em 
Lisboa, 2023, a todos os jovens e animadores desses 
mesmos jovens.

Ecos da Via-Sacra: Que participação irá ter a 
Diocese de Viseu na JMJ?

Fernando Chapeiro: Esperamos que a participação 
da Diocese de Viseu na JMJ seja elevada, sendo que 
os números dependerão daquilo que a Diocese fizer. 
Se cada um daqueles que constitui a Igreja de Viseu 
contribuir e apoiar, desafiando cada jovem que conheça 
a participar nesta aventura transformadora que são 
as JMJ, com certeza a participação será aquela que 
todos desejamos.

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

Fernando Chapeiro: Deixo, em primeiro lugar, 
um obrigado pela forma como acolheram os Símbolos 
da Jornada Mundial da Juventude no vosso Colégio, 
tornando esse momento em algo intenso e marcante, 
para todos nós que acompanhávamos os símbolos. 
Em segundo lugar, deixo o convite à participação nas 
Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa, de 1 a 6 de 
agosto de 2023. Será um momento transformador, um 
encontro pessoal com Cristo e uma possível descoberta 
do sentido da tua vida. Contamos contigo! Caminhamos 
juntos!
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Num banco de jardim

O passado é uma espécie de escola que nos capacita e nos orienta para que, no presente, possamos corrigir 
e escrever um novo futuro.

Já passaram nove anos nesta casa, nove anos que me trouxeram vários momentos marcantes. Ainda hoje me 
lembro do primeiro dia de aulas! Quando entrei para o primeiro ano, estava feliz e, assim que os meus pés passaram 
o portão, sabia que ia ser uma jornada que ia deixar saudades… e deixou!

Lembro-me do cheiro nostálgico dos fritos da comida pela manhã, daquelas tardes de verão onde falávamos e 
convivíamos sem pensar no futuro, sempre unidos.

Vestido de uniforme, o barulho da turma ecoava na minha cabeça, a união transparecia. Pergunto-me: onde 
estão os meus colegas? 

No fundo, o coração sabia: se nos reuníssemos hoje, tudo seria igual, como se nada tivesse mudado, com 
a certeza de uma infância feliz e de tempos bem passados. Saudades daqueles tempos, em que o passado era 
descartável e o futuro uma incógnita!

A passagem pelo Colégio foi uma passagem longa, cansativa, mas importante, onde aprendemos muito, nos 
divertimos e evoluímos muito. Só tenho de agradecer esta experiência e esperar por outra tão incrível como esta!

9.º B

9.º A
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Obrigada!
 
A minha viagem aqui está a acabar. Passam-me agora à frente dos olhos memórias de todos os anos que aqui 

passei. Terei sempre uma grande dificuldade em encontrar as palavras para descrever a minha passagem nesta 
casa. Nem tudo foi um mar de rosas, mas agora que o caminho se encerra, confirmo que tudo valeu a pena: 
todo o estudo, todo o choro, todas as gargalhadas.

Despedir-me do Colégio será das tarefas mais difíceis da minha vida. Ao longo deste dias, apercebo-me de 
que estamos na reta final, de que faço parte do grupo dos “meninos grandes” e de que já não vai haver um “até 
para o ano”. E isso parte-me o coração.

Colégio, que me deste asas e me ensinaste a voar, prometo que irei levá-las sempre comigo! Prometo que 
toda a confiança, esforço e dedicação que me proporcionaste valeram a pena e fizeram de mim a pessoa que 
sou hoje.

A viagem chega ao fim, mas o coração fica cá. As lágrimas caem, mas a alma sorri. E as palavras… As palavras 
não são suficientes, mas o amor que sinto por ti não cabe dentro de mim.

Alexandra Sá, 9.º C 

No banco do jardim

Já passaram tantos anos desde que saí deste Colégio. Agora que me sento neste banco do recreio, as lembranças 
dos meus tempos aqui passados voltam à minha cabeça.

Recordo os intervalos com os meus amigos, a fazer tudo e mais alguma coisa. Recordo os professores e os 
funcionários, as festas do Colégio… E os concertos e musicais, com os ensaios de noite, a cantarmos as músicas. E, 
finalmente, chegado o dia, a queixar-me dos sapatos e do cansaço, do frio ou do calor, mas sempre feliz.

Recordo as confusões e as alegrias, recordo os dias de aniversário. E lembro-me do meu 9.º Ano, que não foi 
nada como eu esperava: não sabia o quanto, afinal, eu não estava preparada para sair desta escola… O quanto 
eu não queria deixar para trás o sítio onde passei nove anos da minha vida… O quanto não queria deixar os meus 
amigos e iniciar um novo capítulo… O quanto eu não queria crescer.

Agora que me sento neste banco, sinto que é difícil pôr tudo isto em palavras, mas sei que recordo com carinho 
tudo aquilo que aqui vivi.

Beatriz Simões, 9.º A

9.º B

9.º A
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T E L A SE PAUTAS
Campeones

O filme Campeones é uma comédia espanhola baseada numa 
história verídica, que fala sobre um treinador adjunto de basquetebol 
da liga profissional do seu país, mas que tem problemas no trabalho. 

Após uma discussão com o seu colega treinador, acaba por ser 
expulso do clube. Logo de seguida, vê-se envolvido num acidente 
que o leva a tribunal. Como consequência, perdeu o emprego e a 
namorada. Ainda como sanção do tribunal, a juíza decretou que este 
deveria treinar uma equipa de pessoas com défice cognitivo e que 
nunca haviam tocado numa bola de basquetebol ou, em contrapartida, 
seria preso por um período de noventa dias. 

Inicialmente, o treinador, Marco Montes, achou que era impossível 
fazer deles uma equipa, pois achava que não tinham a mesma 
capacidade que outros teriam. Ao longo do filme, é descrito o seu 
trajeto e a sua evolução com esta equipa, não só pelo facto de os ter 

ajudado, mas também por ter melhorado a sua forma de ver a realidade envolvente. 
A mensagem que este filme transmite é que, independentemente das características de cada um, temos 

todos a oportunidade de praticar o desporto que desejamos, sem ninguém nos julgar, podendo conquistar, de 
igual modo, os títulos e objetivos que ambicionamos.

“Este és el momento”, de Coque Malla

Esta vez sólo quiero ganar
Ganarle tiempo al tiempo
Voy a salir a caminar
Me pongo en movimiento
Nos gustan las calles
Nos gusta la ciudad
Nos gusta cómo suena
Nos gusta el rock and roll
Nos gusta todo lo que venga, porque
Este es el momento
Este es el momento, uh
Mira qué luz tan especial
Lejana y de colores
Dentro de poco amanecerá
Seremos campeones
Nos gusta el silencio
Nos gusta olvidar
Nos gusta que te acerques
Nos gusta tu canción
Nos gusta mucho que la cantes, porque
Este es el momento 
[…]

Desta vez só quero ganhar
Ganhar tempo ao tempo
Vou dar um passeio
Meto-me em movimento
Nós gostamos das ruas
Nós gostamos da cidade
Nós gostamos de como soa
Nós gostamos de tudo o que vem, porque
Este é o momento
Este é o momento, uh
Olha que luz tão especial
Distante e colorida
Dentro de pouco amanhecerá
Seremos campeões
Nós gostamos do silêncio
Nós gostamos de ouvir
Nós gostamos que tu te aproximes
Nós gostamos da tua música
Nós gostamos que a cantes, porque
Este é o momento 
[…]
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A vida

Por entre aventuras e desventuras,
A vida surge repleta de histórias.
Parece escrita por um poeta inspirado
Que canta várias derrotas e vitórias.

Derrotas que nos fazem crescer...
Vitórias que nos fazem sonhar...
É a magia da vida a acontecer
E que nos ajuda a amar.

Dinis Monteiro, 6.º C

Visita ao Azurara Parque

Na visita de estudo deste ano,
Ao Azurara Parque nós fomos.
Levámos alegria e diversão,
Pois é assim que nós somos!

Chegámos a Vila do Conde
Cheios de energia,
Ansiosos e preparados
Para começar o dia!

Diversão e brincadeira
No parque encontrámos.
Em insufláveis e trampolins saltámos.
Risos e gargalhadas 
Foram a nossa bandeira!

O 4.º A terminou em cheio o dia!
E, para repor a energia, 
Havia um belo farnel,
Batatas fritas e pipocas
E até o bolo do Manuel!

 Marta Peixinho, 4.º A

Ser guarda-redes

Ser guarda-redes é uma paixão inexplicável!
É proteger a equipa das derrotas.
É fazer da baliza uma barreira de passagem.
É conquistar um sonho tornado realidade.

Rúben Loureiro, 9.º A

Vila do Conde

Incrível
Surreal
Insufláveis
Tiro ao alvo
Arvorismo

Divertida
Especial

Extraordinária
Slide
trampolins
Unida
Dinâmica
Original
                                        

3.º B
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O narciso

O senhor narciso, lá no alto, 
Emproado, como o próprio nome diz,
Usa uma saia de tule,
Tão amarela e brilhante como o sol.
A sua grande boca
Parece um trombone, 
Sempre a gabar-se da sua rara beleza.
Fica horas a fio, 
Junto ao rio,
Até as suas asas começarem a cair,
Não podendo mais voar
Para o seu ilustre pedestal!

Matilde Lourenço,  5.º C

Rosália

Com um vestidinho branco
E cabecinha amarela,
Esta flor tão singela
Gosta de estar à janela.

Quando o vestido despir,
Todos vão descobrir
A sua grande beleza
Dada pela natureza.

Para as amigas encantar,
Quando acordar, 
O seu perfume
Irei colocar!

Beatriz Correia, 5.°B

Flor

Perfeita, maravilhosa
Era aquela flor!
No meio de todas as outras,
Brilhava com fervor.

Naquele dia de tempestade,
Com vento, trovões e chuva,
Lá estava a inocente flor
No meio daquela balbúrdia.

Mas aquela preciosidade
Não era quem eu pensava,
Pois era da tristeza do céu
Que se alimentava.

Quando esta feliz ficasse
E lágrimas parasse de deitar,
Mal ela sabia
Que a flor iria secar.

Maria Leonor Melo, 8.º B

Para mim, ser criança é…

Estudar,
Porque depois posso brincar!
Brincar na escola,
Porque gosto de jogar à bola!
Ser artista,
Porque posso ser estilista!
Escrever,
Porque faz-me livre ser!
Ser amado,
Porque gosto de ser respeitado!
Ser palhaço,
Porque sou um amigalhaço!
Ser bem comportado,
Porque, nas aulas, tenho que ficar calado!
Brincar e divertir,
Porque gosto muito de rir!
Fazer magia,
Porque podemos criar alegria!
Ser alegre e feliz,
Porque ainda sou petiz!

                                       3.º A
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O Girassol

Girassol, Girassol,
Segue o sol como uma antena.
Tem no núcleo um coração
E um vestido de algodão!
Tem pétalas de seda amarela
E um caule bem verdinho.
Para as abelhas é um docinho.
Que linda planta é ela!

Segue o sol, segue o sol,
Tão quentinho e luminoso.
Girassol, Girassol,
Tão bonito, tão formoso.
Ó Girassol!

Vicente Oliveira, 5.º A

A primavera é fantástica

Hoje, eu tive a oportunidade de observar o recreio do Colégio da Via-Sacra. Foi como se fosse uma viagem 
intergalática, entre todas as sensações.

Depois de me sentar num banco confortável, pus-me a admirar as belezas da natureza.
As árvores eram ásperas e tão altas que esticavam os seus lindos ramos que continham folhas suaves e 

brilhantes, para tocar no céu. Ao olhar para o lado, vi crianças e uma linda capela. Conforme eu ia apreciando 
a paisagem, ouvia os passarinhos a chilrear e as folhas das árvores a abanarem de um lado para o outro como 
se fossem ioiôs. Eu consegui distinguir dois cheiros incríveis, os frutos da natureza e o cheiro do verde musgo 
das árvores. Era muito agradável sentir o vento a bater-me na face e o fresquinho, até parecia que um leque 
se estava a abanar com toda a força para mim.

Depois desse momento, reparei que a primavera é fantástica!
Tiago Ribeiro, 4.º C

Flores perfumadas

Flores…
Todas elas variadas,
Cada uma com a sua cor,
Todas elas encantadas.

Mais vaidosas não podem ser.
Quem quiser pode colher
Rosas, tulipas, girassóis.
Qual hei de escolher?

Rita Cardina, 5.º A
Ilustração: Bárbara Alegria, 9.º C
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O verão está a chegar.
De calções e minissaia,
Leva gente para o mar,
Leva gente para a praia!

O verão está a chegar.
Traz o gelado na mão,
Traz o santo popular,
O António, o Pedro e o João!

O verão está a chegar
E, com ele, a sardinha no pão!
Lá vai o pai a carne grelhar.
E a finalizar? As fatias de melão!

O verão está a chegar,
Com tardes aventureiras.
A escola pode esperar,
Porque, no verão, só quero 
brincadeiras!

Pedro Moita, 5.º C    

O verão

O sol a raiar…
As noites quentes a chegar…
O dia enche-se de cor e mar!
Toca a aproveitar!

Para a praia vou e não levo cobertor.
Levo no saco a toalha e o protetor!
Não queremos ficar queimados
Com este calor abrasador!

Margarida Avelãs, 5.º C
Ilustração: Ana Miguel Barbosa, 8.º B

O verão está a chegar

O verão está a chegar   
E as festas estão a começar.  
Dos santos aos arraiais,   
Vamos todos festejar.
Damos as boas-vindas   
Ao sol de verão.   
Aprendemos adivinhas   
Com muita diversão.
                        
                      Beatriz Santos, 7.º A
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O verão está a chegar.
Vamos meter os pés na areia
E na água mergulhar.

O verão está a chegar.
Vamos todos brincar
E pôr o protetor solar,
Que vai sempre ajudar.

O verão está a chegar.
Vamos todos reciclar,
Para podermos relaxar 
E no mar brincar!

Gonçalo Francisco, 6.º B

Ai o Verão, o Verão,
Estação fenomenal.
Ir à praia e passear o cão…
Beber muita água é fundamental!

Ai o Sol, o Sol,
Estrela divinal.
Dá-nos a vitamina D,
Que é essencial.

Ai o mar, o mar,
Água para nos refrescar.
É tão bom no mar nadar
E ao Sol secar.

João Fernandes, 6.º B

O meu amado verão

Tocou-me na mão,
Espalhou-se por mim…
Vem o calor da manhã…
O cheiro a rosas e jasmim.

Entrou a alegria,
Abriu-se o coração.
Haverá algo mais belo
Do que o meu amado verão?

                     Filipa Encarnação, 8.º B

Fico feliz quando vou de férias. 
É aí que posso relaxar, inspirar,
Rir e brincar.
Ir à praia é divertido!
As ondas do mar estão sempre a bailar.
Sair para ir de férias é muito bom!

Benedita Rodrigues, 3.º C

Férias de verão

Visitar o fundo do mar.
Encontrar búzios.
Rebolar na areia.
Apanhar caranguejos.
Olhar os peixes a nadar.
Deliciar-me com as delícias do mar.
Existe cheiro a maresia!

Anaísa Condeço, 3.º C
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A Felicidade

A felicidade é um belo sentimento...
Que se sente nos bons momentos.

Quando nos divertimos, 
Sentimos felicidade.
Se estamos com quem amamos,
Felizes ficamos!

Até quando estamos tristes...
Há alguém que nos abraça 
E aconchega.
Sinto o coração aos pulos!
É a felicidade que nos chega!

Íris Baptista, 6.º C
Ilustração: Francisco Cunha, 9.º B O meu avô

Se há pessoa que eu adoro,
Se há pessoa que me inspira,
É o meu avô Zé,
Que desde pequeno me cria
Com muita alegria.

Ele é o taxista da família.
Leva todos para todo o lado.
Leva-nos à escola e ao cinema,
Até mesmo ao supermercado.

Posso dizer isto bem alto
Com uma boca de jacaré:
“O melhor avô do mundo
É o meu avô Zé!

José Afonso Silva, 6.º C

3.º Período

Estamos no terceiro período,
As aulas estão a acabar. 
Foi um ano longo,
Mas depois vamos descansar.

No Verão,
Como o tempo está quentinho,
Vamos à praia
Comer um geladinho.

Leonardo Lopes, 8.º B
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Com a música

Si bemol maior,
Fá e ré sustenido…
São algumas notas
Que apelam ao sentido.

Ditado polirrítmico
E ditado melódico…
Tens de escutar bem
Esse momento harmónico.

Martim Carvalho, 9.º C

O coração

É um pequeno órgão
O coração,
Mas é um grande saltitão.

É a ele que recorremos
Quando algo tememos.
E é lá que ficam 
Os nossos segredos.
Os amigos, os amores,
Tudo nele está guardado,
Selado e trancado.

Pedro Rua, 9.º C

Respeitar

Respeitar, amar, crescer:
São três palavras a ler.
Têm um só caminho a percorrer:
Chama-se… aprender!

Tomás Cabral, 9.º A

Amizade

Amizade é um sentimento
De amor e carinho.
Se alguém não o tivesse,
Não seguiria um bom caminho.

Ter amigos é uma virtude.
Brincar, correr e saltar…
Criar laços para toda a vida…
É tão bonito amar.

Ter amigos é para a vida toda.
Vamos crescer! Vamos brincar!
São amizades infinitas
Que para sempre vamos guardar.

Madalena Pereira e Matilde Oliveira, 4.º B
Ilustração: Rita Simões, 4.º B

O 1.º Ciclo está a acabar

O 1.º Ciclo está a acabar
E foram quatro anos de magia!
Muitas aprendizagens vamos levar
Desta turma onde reina a alegria!

É sinal de que estamos a crescer!
Quatro anos rapidamente passaram.
Vamos todos continuar a aprender,
Como tão bem já nos ensinaram.

Criaram-se laços de amor,
Amizades para toda a vida.
Formou-se uma turma cheia de cor,
Uma verdadeira família unida!

4.º B
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A guerra silenciosa

Hoje acordei com um sonho estranho…
Pesadelo guardado 
Com cadeado 
De cobre e de estanho.
Sonhei com uma guerra a decorrer,
Muitas pessoas a sofrer,
Com pouca gente a falar
E crianças a chorar.

Quando acordei, 
Reparei
Que a guerra 
Não era na Ucrânia, 
Mas era em todo o mundo…
É do preconceito que falo:
Enquanto não acabar, 
Não me calo!

Tomé de Oliveira, 7.º A
Ilustração: Martim Rodrigues, 7.º B

Amar, Respeitar e Crescer

Certo dia pus-me a pensar: 
O que é amar?
Será que devo respeitar?
Será que isso me faz crescer?

Então, vou a sonhar
Pelas brumas inexploradas
Que são o meu destino
E finalmente percebo…

Amar é mais do que gostar,
É sentir que posso ajudar,
Fazer a diferença no outro,
Aprender a aceitar.

Respeitar é mais do que bem tratar,
É cuidar, é ter
Laços de união com o próximo
E com ele brincar.

E crescer é isto tudo:
Amar e respeitar,
Unir e bem tratar
E viver a brincar!

Francisco Lemos, 7.º B
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A importância de um amigo 

Sabes aquele teu amigo 
Que nunca se cansa de estar contigo?
Aquele amigo divertido,
Com quem partilhas bons momentos
E que, às vezes, te lê os pensamentos?

Aquele amigo que se preocupa,
Aquele amigo que te adora
E que sempre te ajuda?

Aquele companheiro que te dá atenção,
Que, quando precisas, te dá a mão 
E que tu carregas no coração?

Aquele amigo que, quando estás triste,
Te sabe animar?
E que, quando cais,
Te ajuda a levantar?

É aquele amigo que te aceita tal como és,
Com os teus defeitos e as tuas virtudes,
Mesmo que nem sempre concorde 
Com algumas das tuas atitudes.

Maria Elisa Lourenço, 6.º A
Ilustração: Mariana Carvalho, 7.º B 

A nossa vida é como um voo

A nossa vida é como um voo, 
Um voo incessante 
Sem data de regresso.
O caminho pode ser desgastante, 
Assim como a chegada 
Pode ser gratificante.
Cabe a ti decidir 
Se voas alto, acima das nuvens, 
Se voas rente às águas, 
Se te deixas levar pela brisa forte
Ou se a cortas até ao fim.

Íris Rodrigues, 8.º A
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

Respeitar, amar e crescer

Respeitar, amar e crescer
É ajudar e cooperar,
Mergulhar em sentimentos 
E recriar emoções,
É apoiar os colegas, amigos e família,
É rir, viver e desfrutar!

Leonor Ribeiro, 7.º C

Utopia paradoxal

Mixórdia de emoções,
Demonstrada por ações…
Droga, um aviso prévio
Num malefício aparente,
Embora evidente,
Para quem está sóbrio.

Catalisador do crescimento…
Introdução à reflexão compulsiva…
Fazendo sentir vazia
A pobre alma caída.

Nesta grande ilusão,
Que te faz sentir especial
Mas que acaba em solidão,
Há uma dor que desgasta 
E não passa… 

Sem pausa, nem paragem,
Sem aceitação ou compreensão…
Ceifadora da essência,
Paradoxo desta nossa viagem.
                                 
                            Afonso Correia, 9.º B

Crescer

Toda a gente tem gosto em crescer,
Quer seja em altura ou na vida.
Crescendo, 
Pode alcançar-se o vasto céu azulado.

Mas crescer não é só falar de tamanho.
Podem ser as tuas atitudes a crescer
Ou, até, o teu amor por alguém.
Pode ser o respeito que tens pelo outro
Ou, até, chegar mais além.

Crescer não é só em tamanho ou altura,
Crescer… tudo cresce, 
Desde sentimentos
Até conhecimentos 
Que se vão acumulando.

Cresce 
E a seu tempo 
Alcanças o que desejas!

Martim Figueiredo, 7.º B
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A Rapariga das Rosas

Princesa dos meus sonhos, 
De entre as rosas erguida.

Enfrentou-me no pior momento,
No meio do meu descontentamento. 
Elevou-me em direção às nuvens,
Segurando-me e protegendo-me.

Os olhos dela eu vejo,
Cegam-me vezes sem conta.
Só queria que ela me olhasse
Com os olhos de quem isto canta.

Sonhos tornados realidade
Que nunca estiveram ao meu alcance.
Por favor, dá-me outra chance
E tornamos isto num romance.

Tu, que estás ligada à menina dos girassóis,
Cuida bem dela até o Sol acabar.
Ela espera-te todos os dias,
Até um dia regressares!
Para sermos uma melhor pessoa,
Alguns conceitos temos de entender,
Como respeitar e amar.
Só assim conseguimos crescer!

Diana Sousa, 8.º C
Ilustração: Leonor Felizardo, 9.º B

Canção de abril

Estávamos em período de Estado Novo,
Estávamos em período de Revolução,
Para recuperar os nossos desejos
E a liberdade de expressão.

Vinham soldados, vinham tanques,
Com os cravos no canhão.
Vinham soldados, vinham tanques,
Para preparar a revolução.

Grândola tocou,
Zeca Afonso cantou.
Foi quando o povo se levantou
E o hino proclamou.

Vinham soldados, vinham tanques,
Com os cravos no canhão.
Vinham soldados, vinham tanques,
Para preparar a revolução.

Salgueiro Maia, o salvador,
Não cedeu à dor
E deu-nos um futuro melhor,
Cheio de paz e amor.

Santiago Lemos, 6.º A
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 3, Viseu, 9 de abril de 1911, Número  8

A Beira Alta
 
Quem tiver visitado a provincia da Beira Alta, e admirado a sua linda vegetação, 

há-de com certeza dizer que ella está bem situada, e merece ser vista por toda a gente.
Ella é limitada ao norte, pelo rio Douro, e a leste e oeste, por duas linhas bastante 

tortas, que, encontrando-se um pouco ao sul de Mortagua, lhe dão 
quasi a forma dum coração.

Tem por capital Viseu, cidade velha mas com muitas casas, e 
com uns bonitos arrabaldes, por onde todos os caminhos vamos 
passear, como por exemplo : a Cava de Viriato, onde dizem que 
foram derrotados os Romanos.

A Beira é bastante montanhosa. Tem ao occidente o Caramulo, 
atraz do qual se esconde o sol; lá mais para o norte o Montemuro, 
e ahi para nordeste a serra da Lapa, onde nasce aquelle rio que vae 
desaguar á ria de Aveiro – o Vouga.

Alem de Viseu, nesta provincia, ha outra cidade que fica lá ao 
norte, e que se chama Lamego; e ha ainda muitas villas bonitas como 
: Mangualde, S. Pedro do Sul, Tondella etc.

Por Viseu passa o rio Pavia e tambem de cá parte o comboio, para 
Santa Comba, passando numa terra chamada Figueiró, 
por onde já passei […]. 

Muito mais havia que dizer, 
mas ficará para outra vez.

António Q. Cunha
(do 1.º anno)
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DIVERTIDACIÊNCIA

Figura 3Figura 2Figura 1 Figura 4

Sempre-em-pé

Um sempre-em-pé é um boneco que tem o seu centro de massa colocado muito perto da base. Isso faz 
com que se mantenha sempre na vertical. Mesmo que seja inclinado para um dos lados, este endireita-se e 
volta à posição inicial de equilíbrio (na vertical).  

Vou precisar de: 
Rolha de plástico de um garrafão de água (ou do mesmo tipo), cartolina, plasticina ou massa de modelar, 

tesoura, cola e marcadores ou lápis de cor.

Como fazer:
• Com a rolha de plástico, desenha na cartolina dois círculos. Eles serão a base do teu sempre-em-pé. 

(Figura 1)
• Ilustra os teus círculos acrescentando os elementos que desejares, de forma a construíres as duas partes 

de um boneco (parte da frente e parte de trás). (Figura 2)
• Recorta o que construíste na cartolina.
• Na rolha de plástico, coloca a plasticina moldada em forma de meia lua. (Figura 3) 
Este vai ser o lado que será a base do sempre-em-pé.
• Cola na rolha, dos dois lados, os bonecos que ilustraste, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite 

da rolha. (Figura 4)
• Inclina o teu sempre-em-pé e vê o que acontece.

Adaptado de: 
https://www.pavconhecimento.pt/media/

media/793_fisica-1e-2ciclo-sempre-em-pe.pdf
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

Saúde Oral

Considerações sobre higiene oral:

A cárie dentária é uma doença infecciosa, de origem microbiana, localizada nos tecidos duros dentários. Inicia-se 
por uma desmineralização do esmalte, provocada por ácidos orgânicos produzidos por bactérias orais específicas após 
metabolização dos hidratos de carbono da dieta. Os microorganismos com capacidade cariogénica não determinam, 
por si só, o desenvolvimento de cárie dentária, sendo necessário um substrato adequado e condições fisiológicas 
do hospedeiro que permitam a sua colonização e sobrevivência.

A remoção da placa bacteriana, através da higiene oral, é uma medida preventiva importante, pois, se iniciada 
precocemente, parece aumentar a probabilidade de a criança permanecer livre de cárie até aos 3 anos de idade.

 Vários autores sugerem que a limpeza da boca dos bebés deve começar imediatamente após o nascimento, 
com uma gaze ou fralda húmida, tão frequentemente quanto seja possível, para que o bebé se acostume com esta 
rotina de limpeza. 

O uso da escova dentária, se ainda não foi iniciado, não deve ser protelado para além da erupção do primeiro 
molar decíduo, por volta dos 16 meses.

 Existe atualmente no mercado uma grande variedade de dispositivos para a higiene oral do bebé. 
Independentemente do instrumento utilizado, a educação quanto à importância deste hábito e a motivação dos 
responsáveis para o pôr em prática o mais precocemente possível é imprescindível. 

 Aos 3 anos de idade, apesar de, muitas vezes, a criança querer fazer a escovagem dentária sozinha, esta deve 
ser realizada pelos pais, duas vezes ao dia, dando especial atenção à escovagem da noite. No entanto, a partir 
desta idade, os responsáveis devem ensinar e motivar a criança a realizar esta tarefa sozinha. 

Até aos 6-7, anos os pais devem continuar a executar a escovagem noturna, pois, nesta faixa etária, as crianças 
não têm destreza neuromuscular suficiente para eliminar com eficácia a placa bacteriana. 

Entre os 7-10 anos, as crianças já fazem a higiene oral sozinhas; no entanto, é recomendável um supervisionamento 
por parte dos pais a seguir à escovagem da noite.

Alexandre Neves, pai de uma aluna do 4.º C
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ecos dada via-sacra

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

Nove belos anos se passaram

Nove belos anos se passaram.
Aqui vivi altos e baixos, como em tudo na vida.
Saio desta minha segunda casa
Sorridente e de cabeça erguida.

Recordo ainda o bom cheirinho
Que se sentia logo no começo do dia.
Ficava sempre à espera da hora certa,
Ansiando pela refeição que a D. Alzira fazia.

Entre sorrisos e desavenças,
Muito aprendi aqui,
Como respeitar, amar e crescer.
Muito ao longo destes anos vivi.

Sei que vou sentir saudades
E um dia uma visita farei.
Obrigada, Colégio da Via-Sacra,
No meu coração sempre te levarei!
                                                           

                                           Constança Costa, 9.º B
Ilustração: Eva Costa, 6.º A


