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“Hoje, posso ser escuridão, mas, amanhã, serei luz.”
 Clara Wessel, 7.º A

“Os meus sentimentos são como o céu: umas vezes estou feliz e o 
sol brilha dentro de mim; outras estou triste e, aí, as lágrimas caem 
como a chuva.” 

André Marques, 8.º A

“A mente é uma bússola: indica-nos o caminho da felicidade.”

Maria Miguel Fernandes, 9.º C
Ilustração: Diogo Lopes, 2.º C

10h30 — Eucaristia online

AGENDA de ATIVIDADES
26 de março
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São José, um santo que
 inspira a viver ativaMENTE a Páscoa

Depois de um primeiro período com aulas em regime 
presencial, lá voltámos a confinar e às aulas em regime digital. 
Quantos (re)ajustes, constrangimentos e cansaços! As nossas 
relações voltaram a ficar limitadas e, embora tenhamos uma 
janela (“world wide web”) que nos permite olhar o mundo, o 
nosso universo de movimentos ficou mais reduzido.

No entanto, vamos descobrindo cada vez mais que as 
relações são claramente decisivas para a qualidade da pessoa e 
que cada um de nós é um dom. Nesta perspetiva, olhemos para 
São José! «Homem justo» e profundamente sensível, São José 
ensina-nos e inspira-nos a viver ativaMENTE a nossa vida numa 
profunda relação com Deus e com os outros, especialmente, 
com a sua esposa, Maria, e o seu filho adotivo, Jesus. Este 
homem enfrenta e acolhe a vida quotidiana com tudo aquilo 
que ela traz, e fá-lo com humana responsabilidade e espírito 
corajosaMENTE criativo. Sem se resignar, vive a sua vida 
pautada pelo silêncio e obediente na fé.

Ao completarem-se 150 anos da declaração de São José 
como Padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco, numa 
linguagem de coração a coração, convocou um «Ano especial 
dedicado a São José», partilhando connosco algumas reflexões 
pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da 
condição humana de cada um de nós, através da Carta 
Apostólica Patris corde – Com coração de pai.

Na referida Carta, diz-nos o Papa Francisco: “Quantas 
pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, 
tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade! 
Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram [e 
ensinam] às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, 
como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, 
levantando o olhar e estimulando [ativaMENTE] o coração!”

Sob a luz da Ressurreição, que anima os sentimentos, 
atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo, continua: 
“todos podem encontrar em São José (cf. Mt 1–2 e Lc 1–2) 
[…] um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de 
dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão, 
aparentemente, escondidos ou em segundo plano têm um 
protagonismo sem paralelo na história da salvação”. Esta é 
também, em Cristo Ressuscitado, a n(v)ossa Missão.

Votos de uma santa e feliz Páscoa para tod@s!
                                   
                                         Pe. António Henrique
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Festa de Natal

No passado dia 18 de dezembro realizou-se a Festa de Natal do Colégio 
da Via-Sacra. Condicionada pela pandemia, esta celebração foi diferente, mas 
com a mesma alegria e boa disposição dos anos anteriores. Da parte da manhã, 
os alunos viram um pequeno vídeo que mostrava como devemos ser solidários 
uns com os outros. Passado o intervalo, os alunos dirigiram-se de volta às suas 
respetivas salas. Realizaram um jogo com os colegas e, logo a seguir, assistiram 
à Eucaristia transmitida online. Após o desejado e delicioso almoço, os alunos 
acompanharam as apresentações das várias turmas transmitidas também pelos 
meios digitais.

O dia terminou com um lanche. Foi diferente, mas igualmente divertido, 
com a vantagem de se ter percebido bem o que era dito nas representações 
das várias turmas, tal como relataram alguns alunos.

“Foi diferente por não estar a escola toda junta, mas em cada sala a 
diversão foi a mesma.”

Maria Mamede, 5.º B

“Gosto muito de mudanças. Portanto, esta festa até foi especial: mudou 
de formato e as apresentações foram rápidas. Mas confesso que me faltou a 
folia que se vive no pavilhão.”

Guilherme Esteves, 6.º A

“Obviamente, gosto mais do espírito, da emoção, da diversão que se vive 
no pavilhão. Porém, compreendo esta escolha e até acho que esta modalidade 
permitiu acompanhar melhor as diferentes apresentações das turmas. Ainda 
assim, espero que possamos regressar à alegria do pavilhão.”

Carolina Pimenta, 7.º B

“A festa foi diferente, uma experiência nova e engraçada. No entanto, 
senti falta da apresentação da peça perante uma enorme plateia e também do 
ambiente festivo que caracteriza este dia.”

Leonor Felizardo, 8.º B

“Gostei muito dos momentos de preparação para a apresentação da minha 
turma. Estivemos todos juntos, trocámos ideias e, no dia da Festa, rimo-nos das 
nossas «figurinhas». Foi diferente, desde logo pelo uso da máscara, mas, ainda 
que não se vissem os sorrisos, ouviam-se bem os risos.”

Maria Beatriz Mendes, 9.º A
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NOTÍCIAS

Ocupação de Tempos Livres de Natal 

A atividade  de ocupação de tempos livres de Natal  decorreu entre os dias  21 
e 23 de dezembro. Ao longo destes três dias, os alunos do 1.º Ciclo desenvolveram 
várias  atividades lúdicas, algumas delas alusivas ao Natal.

Os participantes divertiram-se com a realização de dinâmicas das mais diversas 
áreas, nomeadamente de História, durante a qual criaram uma coroa de Natal; 
na Educação Física, houve tempo para correr e saltar na gincana desportiva; na 
Matemática, realizaram diversos desafios; nas Ciências, elaboraram um mobile 
sobre o sistema solar; sob a organização dos professores do 1.º Ciclo, os alunos 
empenharam-se na criação de fantoches; na área de Português, foram «do som 
à história», com a visualização de alguns vídeos de histórias infantis que, depois, 
ilustraram com muita criatividade.

“Gostei de participar no campo de férias, sobretudo de fazer a coroa, pois 
gosto de andar brilhante.”

Sofia Correia, 1.º B

“Achei o campo de férias muito divertido, com atividades diferentes do 
habitual. Aquela de que mais gostei foi mesmo de ultrapassar obstáculos na área 
do desporto.”

Tomás Costa, 2.º B

“Eu gosto muito de participar no campo de férias, porque já o fiz muitas 
vezes e gostei sempre. Este ano, a atividade de que eu mais gostei foi a dos 
fantoches, porque eu adoro  trabalhos manuais.”

Beatriz Correia, 4.º A
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Comemoração do Dia Mundial da Vida Selvagem 

No passado dia 3 de março, as turmas do 2.º Ano comemoraram o Dia Mundial 
da Vida Selvagem através de um passeio virtual ao Jardim Zoológico de Lisboa.

Eis um texto inspirado nessa visita:

O suricata é muito fofinho e brincalhão.
Ele é escavador. Até se parece connosco na areia do recreio do Colégio!
É um animal fantástico e engraçado.

Gustavo Neves, 2.º C
Ilustração: Eduardo Araújo, 2.º C

Olimpíadas Portuguesas de Matemática

As Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), organizadas anualmente 
pela Sociedade Portuguesa de Matemática, são um concurso de problemas de 
Matemática, dirigido aos estudantes dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e também 
aos que frequentam o Ensino Secundário, que visa incentivar e desenvolver o 
gosto por essa disciplina.

Os problemas propostos neste concurso fazem sobretudo apelo à qualidade do 
raciocínio, à criatividade e à imaginação dos estudantes. São fatores importantes 
na determinação das classificações o rigor lógico, a clareza da exposição e a 
elegância da resolução. 

Este ano letivo, o Colégio da Via-Sacra aceitou mais uma vez o convite da 
Sociedade Portuguesa de Matemática. Assim, a primeira eliminatória das XXXIX 
Olimpíadas Portuguesas de Matemática, que se realizou no dia 11 de novembro de 2020, contou com cerca de 
80 alunos, inscritos nas várias categorias (Pré-Olimpíadas - 5.º Ano, Categoria Júnior - 6.º e 7.º Anos e Categoria 
A – 8.º e 9.º Anos).

Este ano, os vencedores das Pré-Olimpíadas foram: António Felisberto (5.º A); Pedro Gomes (5.º B); Maria 
Elisa Lourenço (5.º A); Francisca Trindade (5.º B); Inês Juan (5.º A).

Para a segunda eliminatória das Olimpíadas, na Categoria Júnior, foram selecionados os seguintes alunos: 
João Alexandre (7.º B); Francisco Lemos (6.º B); Mariana Carvalho (6.º B); Margarida Garcia (6.º C). Na Categoria 
A, foi selecionado o aluno Tiago Botelho (9.º A). 

Todos os participantes estão de parabéns pelo sucesso desta atividade!!!
Grupo de Matemática

Regresso às aulas… presenciais

No passado dia 15 de março, os alunos do 1.º Ciclo regressaram à escola 
e às aulas presenciais com muito entusiasmo e alegria. Em conjunto com o 
respetivo diretor de turma, todos juntos mataram as saudades e passaram 
um dia bem animado.
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UM OLHARSOBRE...
Páscoa, festa do Amor

Tantas celebrações sobre o amor!
O Natal, festa onde o amor se faz presente na 

gruta de Belém, se faz presente na ceia em família, 
nos presentes oferecidos, na luz e adornos das nossas 
casas, na música e na esperança que veio através de 
Maria.

No dia de S. Valentim, que, abençoando os noivos 
em tempos difíceis, ficou para sempre associado ao 
amor conjugal, o amor celebrado na ternura que 
aparece pintada com as cores do coração.

E, na Páscoa, por que se celebra o amor? Porque 
alguém olhou para nós e, por amor, enviou o Seu filho 
Jesus para nos salvar. 

Diz o Papa Francisco: “Jesus, ao anunciar aos 
discípulos a sua paixão, morte e ressurreição como 
cumprimento da vontade do Pai, desvenda-lhes 
o sentido profundo da sua missão e convida-os a 
associarem-se à mesma pela salvação do mundo.” 
Com Jesus ressuscitado, a morte dá lugar à vida, o 
desespero à esperança, a fome à saciedade, a opressão 
à liberdade, a injustiça à justiça e à retidão e faz-nos 
sentir que somos filhos de Deus. Nestes tempos de 
mudança precisamos de acreditar na Páscoa. Tudo 
pode mudar, mas a fé e o amor de Deus serão sempre os 
mesmos, porque Ele sempre nos é fiel na Sua promessa. 
Acreditas? Então, sê sinal da Sua luz e do Seu amor. 
Repara que os nossos gestos de amor são como uma 

luz no escuro: mesmo pequenos, iluminam muito.
Ainda que não possamos sair de casa, podemos, 

com toda a certeza, viver e celebrar uma Páscoa viva. 
Como? Lembremo-nos de que somos luz e, como tal, 
temos muito para iluminar! Podemos lembrar-nos 
desta ou daquela pessoa e enviar-lhe um postal, 
ligar-lhe, dizendo um simples “Olá! Estou aqui, gosto 
de ti…”. Vai certamente gostar de ouvir a nossa voz. 
Desta forma, podemos quebrar a solidão e a dor do 
isolamento de muitos, levando-lhes um pouco de 
alegria e calor humano. Afinal, não é assim tão difícil! 
Dar um pouco de felicidade àquela pessoa, por vezes, 
ávida de uma palavra, de um pequeno gesto ou de um 
mero sorriso, faz-nos bem também a nós, podeis crer!

Assim, inundados por este sentimento de 
fraternidade, podemos surpreender o próximo, 
seja ele da família, um vizinho ou um amigo, 
demonstrando-lhe o nosso carinho e agradecendo-lhe 
tudo o que temos de bom.

Associemo-nos a Jesus, que veio para nos salvar 
e fazer felizes.

Aproveitando a oportunidade, desejamos a todos 
uma boa Páscoa e felicidades para todos.

Lembremo-nos de ser sempre luz!

Prof.ª Beatriz Simões
Ilustração: Margarida Avelãs, 4.º C
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T E L A SE PAUTAS

Blackbird, de Sarah McLachlan 

Blackbird singin’ in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singin’ in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free
Blackbird fly
Blackbird fly
Into the light of the dark, black night
Blackbird fly
Blackbird fly
Into the light of the dark, black night
Blackbird singin’ in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

Pássaro negro a cantar na calada da noite
Pega nestas asas quebradas e aprende a voar
Toda a tua vida
Tu estavas apenas à espera deste momento para surgir
Pássaro negro a cantar na calada da noite
Pega nestes olhos fundos e aprende a ver
Toda a tua vida
Tu estavas apenas à espera deste momento para ser livre
Pássaro negro voa
Pássaro negro voa
Para a luz da noite escura, negra
Pássaro negro voa
Pássaro negro voa
Para a luz da noite escura, negra
Pássaro negro a cantar na calada da noite
Pega nestas asas quebradas e aprende a voar
Toda a tua vida
Tu estavas apenas à espera deste momento para surgir
Tu estavas apenas à espera deste momento para surgir
Tu estavas apenas à espera deste momento para surgir

I am Sam, de Jessie Nelson

I am Sam – A força do amor é um filme americano de 2001 
que conta com a interpretação de Sean Penn no papel principal.

O filme retrata a história de um homem, Sam, que apresenta 
um atraso intelectual e que se vê na necessidade de criar 
sozinho a sua filha, Lucy. Para esta árdua tarefa, Sam conta com 
o apoio dos seus amigos, igualmente deficientes, empenhando-
-se em fazer de tudo para dar à pequena Lucy uma vida feliz. 
No entanto, a certa altura, uma assistente social apercebe-se 
de que Sam tem a capacidade intelectual de uma criança de 
sete anos, precisamente a idade da sua filha, e decide que será 
melhor internar a menina num orfanato. 

Ora, desesperado e depois de muita insistência, Sam 
consegue a ajuda de uma ilustre, poderosa e egoísta advogada (papel interpretado por Michelle Pfeiffer), 
que decide formar esta aliança de forma gratuita em resposta a um desafio dos seus colegas de trabalho. 
Juntos, enfrentam o tribunal e tentam convencer toda a gente, alegando que o melhor para a menina será 
estar junto do pai. 

Ao longo desta batalha, apercebemo-nos do despontar da força incondicional do amor.
No final, Sam consegue ficar com a filha e todos reconhecem a valiosa força do daquele sentimento.
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

A guerra que salvou a minha vida, 
de Kimberly Brubaker Bradley

Este livro mistura realidade e ficção e, ainda, pitadas 
históricas relativas a um dos maiores acontecimentos 
mundiais, associados ao retrato de uma infância conturbada 
da protagonista.

É retratada a história de Ada, uma rapariga de 11 anos, 
órfã de pai, que vive com a mãe e o irmão mais novo num 
minúsculo apartamento em Londres. O único contacto que 
tem com o mundo exterior é o pouco que consegue ver 
através da janela, visto que a mãe não a deixa sair de casa, 
pois tem vergonha da própria filha, sendo, muitas vezes, 
cruel, pelo facto de esta ter nascido com o pé boto.

No entanto, um dia, tudo muda. 
Estamos em 1942 e todas as crianças de Londres são 

enviadas para fora da cidade devido à aproximação da 
guerra e ao medo dos bombardeamentos. Ada aproveita a 
oportunidade para fugir com o irmão. São acolhidos por uma 
família que os ama sem preconceitos. É assim que Ada vai 
compreender realmente o significado da felicidade.

Contudo, um acontecimento inesperado vem pôr Ada à 
prova. Ela precisará de toda a sua coragem para o conseguir 
superar.

Trata-se de um romance histórico inesquecível, de leitura 
viciante que nos faz refletir sobre as batalhas que travamos 
diariamente, uma lição de vida sobre a coragem e a vontade 
de encontrar a alegria.

Leonor Correia, 9.º B

Queimada viva, de Souad

Souad tinha dezassete anos e estava 
apaixonada. Na sua aldeia da Cisjordânia, como 
em tantas outras, o amor antes do casamento 
era sinónimo de morte. Quando Souad ficou 
grávida, a sentença foi, pois, imediata. Um 
cunhado regou-a com gasolina e chegou-lhe fogo. 
Terrivelmente queimada, Souad sobreviveu por 
milagre. No hospital para onde a levaram e onde 
se recusaram a tratá-la, a própria mãe tentou 
assassiná-la.

Hoje, muitos anos depois, Souad decide 
falar em nome das mulheres que, por motivos 
idênticos aos seus, ainda arriscam a vida. Para 
contar ao mundo a barbaridade desta prática, 
ela corre diariamente sérios perigos, uma vez 
que o “atentado” à honra da sua família é um 
“crime” que ainda não prescreveu.

Testemunho comovente e aterrador, 
Queimada Viva é também um grito de revolta, 
um apelo contra o silêncio que cobre o sofrimento 
e a morte de milhares de mulheres em todo o 
mundo.

Es ta  h i s tó r ia  comoveu-me mu i to . 
Infelizmente, é a realidade de muitas mulheres 
atualmente. Aconselho vivamente a leitura deste 
livro.

Prof.ª Cecília Moita
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&FAMOSOS   TALENTOSOS
Dinis Martins

Dinis Farreca Martins é aluno do 9.º C e desde muito cedo revelou uma 
enorme paixão pelo futebol.

Com apenas 4 anos, integrou o Clube Viseu Benfica e, desde aí, nunca 
mais parou, tendo passado pelo Académico de Viseu, pelo Viseu United, pelo 
Mangualde, inclusivamente pela Escola do São Paulo (Brasil) e, atualmente, 
representa a camisola do Dínamo.

A família sempre o apoiou, levando-o aos treinos durante a semana 
e aos jogos ao fim de semana. Desde logo o incentivaram a crescer na 
modalidade, permitindo-lhe a vivência de experiências únicas de partilha 
e aperfeiçoamento em escolas de renome, como é o caso de Alcochete, AC 
Milan, Ajax, em Amesterdão, e a Academia de Performance Humana. Mais 
recentemente, em 2020, teve a oportunidade de participar num Summer 
Camp, onde privou e aprendeu com Domingos Paciência e Francis Obikwelu.

Neste momento, condicionado pelo pandemia, efetua os treinos online, 
mas nada se compara aos tempos pré-Covid, altura em que realizava três 
treinos semanais, acrescidos de mais dois com o seu personal trainer.

O Dinis, como jovem sonhador e ambicioso, gostaria de jogar na Premier League no Manchester United, por 
ser uma liga muito competitiva e um clube com boas recordações para os jogadores portugueses. Confessou que, 
no futuro, é esse o caminho que deseja seguir e, por isso, treina com todo o empenho para conseguir evoluir.

Como português orgulhoso do seu país, o Dinis apresenta Cristiano Ronaldo como o seu ídolo futebolístico, 
pelo jogador que é (com as qualidades que todos conhecem), por tudo o que conquistou até hoje e pelo exemplo 
que é para os jovens atletas.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no Funchal, Ilha da Madeira, 
a 5 de fevereiro de 1985, sendo o filho mais novo de uma família modesta, 
trabalhadora e humilde. Já durante a sua infância, Cristiano Ronaldo passava 
a maior parte do seu dia com uma bola nos pés a jogar na rua com os amigos.

Cedo revelou características exímias no controlo e domínio de bola, 
o que o levou a transferir-se para o clube que lhe deu toda a formação, o 
Sporting Clube de Portugal. Aí permaneceu alguns anos, tendo mais tarde 
embarcado na aventura de fazer carreira a nível internacional. Passou por 
Inglaterra, Espanha, Itália e tem representado a seleção portuguesa em 
diversas competições, deixando os Portugueses muito orgulhosos devido à 
sua notável prestação. 

Frequentemente considerado como um dos melhores e mais completos 
jogadores do mundo e de todos os tempos, Cristiano Ronaldo é detentor 
de inúmeros títulos e prémios individuais e coletivos.

Atualmente com 36 anos, Cristiano Ronaldo divide o seu tempo entre 
o futebol e a família.

Fontes: https://www.infopedia.pt/$cristiano-ronaldo e https://www.ebiografia.com/cristiano_ronaldo/
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FAMOSOS   TALENTOSOS
Luísa Alves

Luísa Martins da Cruz Nogueira Alves é aluna do 9.º A e assume-se como 
uma verdadeira amante da equitação, fruto de uma visita a um centro hípico 
quando ainda era muito pequena. Nessa altura, sentiu desde logo uma grande 
ligação com os cavalos.

Acabou por experimentar montar a cavalo por volta dos 7 anos, no Alentejo. 
Recorda que tinha sido uma surpresa dos pais, porque há muito lhes pedia 
para lhe darem essa oportunidade. Dois anos mais tarde, depois de muita 
insistência junto dos pais, começou a ter aulas de equitação e, a partir daí, 
nunca mais parou.

Apesar de o início ter sido complicado devido ao receio associado a possíveis 
quedas, os pais e a família sempre a apoiaram na concretização dos seus sonhos 
e, se não fossem eles, jamais o conseguiria fazer tão jovem.

A equitação é um desporto que exige muita dedicação. Por isso, normalmente 
vai ao Centro Hípico na Quinta do Azevinho, em Santar, no mínimo três vezes 
por semana e, nas férias, praticamente todos os dias. Porém, com muita pena 

dela, nestes últimos tempos de pandemia tem ido muito menos do que seria desejável.
Já montou vários cavalos, mas destaca a sua primeira égua, chamada Estrela, que sofreu uma lesão e, 

consequentemente, teve de deixar de a montar. Neste momento, tem uma outra égua de 11 anos, chamada 
Emily dos Canedos, com quem partilha longas horas de pura diversão e cumplicidade. 

Tem vindo a participar em competições desde 2016, fomentando, dessa forma, a evolução, a experiência 
e a possibilidade de fazer o que mais aprecia nos seus tempos livres. No futuro não pretende seguir nenhuma 
carreira na área, mas gostaria de continuar a praticar esta atividade como passatempo.

Quanto à sua referência no mundo da equitação, Luísa Alves destaca a cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz 
pelo seu percurso de determinação e persistência.

Luciana Diniz

Luciana Diniz nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 11 de outubro de 1970. 
Mais tarde, naturalizou-se portuguesa e, neste momento, é nessa qualidade que 
representa o nosso país em diversas provas equestres profissionais na modalidade 
de saltos de obstáculos.

Em jeito de brincadeira, diz que começou a montar ainda antes de nascer, já 
que a sua mãe era professora de equitação e o fez até aos cinco meses de gravidez. 
A nível familiar existe um historial ligado ao mundo dos cavalos, pois também o 
pai e os tios eram jogadores de polo e já o seu avô praticava “dressage”, isto é, 
ensino de competição, uma das modalidades equestres olímpicas.

Luciana Diniz, ainda muito jovem, esteve um mês sem montar, depois da 
morte do seu cavalo “Marco”, facto que a deixou desolada. Entretanto, e depois 
de superar este trauma, retomou os treinos e, com apenas 12 anos, foi vice- 
-campeã de juvenis e, aos 14, campeã de juniores, ainda no Brasil.

Quando terminou o ensino secundário e antes de ingressar na universidade, 
resolveu passar algum tempo na Europa, de onde acabou por não sair.

Com apenas 23 anos, Luciana participou pela primeira vez nos Jogos Equestres 
Mundiais. A seguir, foram várias as competições em que esteve. Destacam-se 
os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, os de Londres, em 2012, os do Rio de 
Janeiro, em 2016 e, se a pandemia o tivesse permitido, deveria ter disputado os Jogos de Tóquio, em 2020.

Fonte: https://www.equisport.pt/artigos/personalidade-do-mes-luciana-diniz-2/
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REPÓRTER MOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME: Andreia Lúcia Ferreira Figueiredo
PROFISSÃO: Professora do 1.º Ciclo

Desta vez, o Repórter Mocho encontrou-se com a professora Andreia Figueiredo e colocou-lhe algumas 
questões para que a possam conhecer mais detalhadamente.

Repórter Mocho: O que recorda da sua infância 
e adolescência?  

Andreia Figueiredo: Da minha infância, recordo... 
as brincadeiras com a minha irmã e amigos no rio 
e pelos campos da Matela, a aldeia dos meus avós 
maternos; as “comédias” que fazia para o meu avô 
António; as estórias do oculto contadas pelos meus 
familiares à lareira; a reza do terço em família; o 
Datsun vermelho do meu pai; a tão ansiada quinzena 
de férias na Colónia de Férias da PSP na Praia da Vieira.

Da minha adolescência, guardo a minha timidez, as 
viagens, as meditações, as conversas, as gargalhadas, 
as canções, as aventuras. Lembro-me ainda dos 
momentos vividos nos escuteiros e no grupo de acólitos 
da paróquia de Coração de Jesus, que, curiosamente, 
era o mesmo grupo de amigos do meu bairro e da 
escola, o qual ainda hoje preservo!

Repórter Mocho: Há quanto tempo é professora? 
Por que motivo escolheu ser professora do 1.º Ciclo?

Andreia Figueiredo: Terminei o curso em 
2006. Porém, apenas sou professora há cerca 
de 13 anos. 

Quando andava na primária, como 
qualquer criança, brincava às professoras e, 
em sala de aula, até fingia que era a diretora 
da minha escola (risinhos)! A decisão de 
seguir o curso de Ensino Básico – 1.º Ciclo 
surgiu durante o percurso académico, 
quando me questionei sobre o que gostaria 
verdadeiramente de fazer. Eu queria 
escolher uma profissão que envolvesse 
crianças, contemplasse várias áreas do 
saber e aliasse a teoria à prática. Portanto, 
ser professora do 1.º Ciclo pareceu-me a 
escolha ideal!

Repórter Mocho: Por que razão se dedicou ao ensino? 
Recorda algum professor que a tenha marcado ou até 
condicionado a escolha da profissão?

Andreia Figueiredo: Dediquei-me ao ensino por 
gosto genuíno. O meu professor de História, Carlos 
Soares, foi inspirador, pois ensinava com rigor e humor. 
Mais recentemente, já a exercer a profissão, o professor 
Armando foi outra pessoa marcante, que me contagiou 
com o seu carisma e me influenciou, acrescentando alegria 
e amor à arte de ensinar!
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Repórter Mocho: Há quanto tempo é professora 
neste Colégio? Como é trabalhar no Colégio da Via- 
-Sacra?

Andreia Figueiredo: Sou professora no Colégio 
da Via-Sacra há 11 anos, desde que reabriu a oferta 
educativa para o 1.º Ciclo. Trabalhar neste Colégio é 
uma jornada exigente, desafiante e, simultaneamente, 
recompensadora. Confesso que os concertos e os 
musicais são dos momentos de maior orgulho!

Repórter Mocho: O que considera ser mais 
complicado no desempenho da sua atividade de 
professora?

Andreia Figueiredo: Tal como em toda a nossa vida, 
o mais complicado é a gestão das relações humanas.

Repórter Mocho: Qual a disciplina que mais gosta 
de ensinar? Por que razão?

Andreia Figueiredo: A disciplina que mais gosto 
de ensinar é Português. Aprecio imenso a nossa língua- 
-mãe, adoro ler em voz alta e fazer variadas vozes e 
expressões no decurso das histórias, gosto de brincar 
com as palavras, divagar ao sabor delas e almejo, 
principalmente, transmitir esse gosto aos meus alunos e 
ver a sua evolução na comunicação oral e na expressão 
escrita. Sinto um enorme orgulho e deleite de cada vez 
que isso acontece!

Repórter Mocho: Se não fosse professora, que 
profissão gostaria de exercer?

Andreia Figueiredo: Eu sou muito eclética e, por isso, 
poderia enveredar pela terapia da fala, biologia ou algo 
relacionado com as artes.

Repórter Mocho: Conhecida pelo seu dinamismo, 
como ocupa os seus tempos livres?

Andreia Figueiredo: De momento, devido à situação 
pandémica, apenas pratico, por videoconferência, Pilates, 
faço caminhadas, vejo séries e filmes, leio, cozinho (risos) 
e convivo virtualmente com a minha irmã e com os meus 
amigos.

Repórter Mocho: Vivemos dias diferentes e 
completamente angustiantes. Que mensagem gostaria de 
deixar à comunidade educativa, no âmbito destes tempos 
conturbados que enfrentamos?

Andreia Figueiredo: Nestes momentos mais 
angustiantes, reporto-me ao meu passado e àquilo que 
me ajudou a superar alguns dos momentos mais difíceis 
da minha vida, nomeadamente a doença e a morte do 
meu pai. Durante esse período, a boa disposição, o humor 
e o amor permitiram-me sentir a tristeza, enfrentar os 
obstáculos e avançar diariamente com energia, esperança 
e fé. Por isso, não passem um dia sem rir com quem amam! 

Prato preferido: Os míscaros estufados da minha mãe. 
Música preferida: Alio (Mazurka) – Naragonia.
Cor favorita: Cinzento.
Número favorito: 7 ou 3.
Flor preferida: A malcolmia, flor silvestre, roxa e muito pequenina.
Cantor favorito: São tantos!
Cidade de sonho: Qualquer cidade europeia.
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NO NOSSO JARDIM

Na Sala das Pipocas
Gostamos todos de andar.
Há atividades e brincadeiras
E muitos sonhos de encantar.

As pipocas a saltar
Vêm para animar.
Alegres e traquinas,
Têm muito amor para dar.

Sala das Pipocas (3 Anos)
Trabalho: Duarte Fernandes, Sala dos 4 Anos

À Fundação S. José
Vinte e cinco crianças chegaram
E na Sala dos Pintores 
Todos entraram!

Entre histórias, canções e dramatizações
Todos nos vão animar.
A alegria é constante
E mimos vão espalhar!

Sala dos Pintores (4 Anos)

Durante o mês de janeiro
Quase nem conseguimos trabalhar.
Só fomos cinco dias à escola
Porque o vírus, em casa, nos obrigou a ficar.

Mas festejámos o Dia de Reis
E lindas coroas fizemos.
Também preparámos mini bolos-reis
Que ao lanche, felizes, comemos!

Sala Arco-Íris (5 Anos)
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Começa um novo ano
E 2021 veio cheio de euforia.
As Estrelinhas continuam animadas,
Querem aprender mais em cada dia.

Só que o teimoso do corona
Em casa nos fez ficar,
Mas nem mesmo esse bichinho
Conseguiu as Estrelinhas desanimar.

Em casa com os papás
Muitos dias nós estivemos.
Escola e família de mãos dadas!
Muitos projetos em conjunto fizemos.

A Lu e a Joana 
As histórias gravavam
E os pais, muito amigos,
As atividades concretizaram. 

Sala das Estrelinhas (2 Anos) 
Trabalho: Leonor Vaz, Sala dos 4 Anos

Era uma vez
Uma sala bem animada,
Mas, certo dia, aconteceu
Que ficou desabitada.

O bicho malandro
Continua a fazer das suas!
Mas os Girassóis
Não se deixam andar pelas ruas!

Aprendem e brincam,
Sempre com satisfação!
Com a ajuda dos papás,
É uma grande animação! 

Sala dos Girassóis (0 e 1 Anos)
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C I N E M AHORADO RECREIO

Cantinho do Alemão

   Mais alguns alunos do Clube de Alemão relataram os motivos que os levaram a 
escolher frequentar este Clube. Aqui ficam os seus depoimentos.

   “Eu escolhi o Clube de Alemão porque a minha mãe é luso-alemã e tenho familiares 
na Alemanha. Eu acho que este clube me pode vir a ajudar no futuro, porque, assim, 
conseguirei comunicar com os meus familiares e, quem sabe, até estudar numa universidade 
na Alemanha.”

Bernardo Ribeiro, 6.º B

   “Eu sempre pensei em aprender a falar alemão. Este ano pensei que talvez fosse o melhor ano para 
aprender: tenho muitos amigos alemães e gostava de começar a conversar com eles. 
   É já desde muito nova que gosto desta língua e penso que me pode vir a ser útil futuramente, até porque 
também gostava de ir viver e trabalhar para a Alemanha.”

Maria Luísa Marques, 8.º B

Sentimento mais forte: alegria
Mês favorito: janeiro 
País preferido: Portugal

Martim Arede, 1.º A

Sentimento mais forte: felicidade 
Mês favorito: dezembro
País preferido: Portugal

Vicente Cabral, 2.º B

Sentimento mais forte: felicidade
Mês favorito: maio
País preferido: Portugal

Margarida Coelho, 3.º B

Sentimento mais forte: alegria
Mês favorito: julho
País preferido: E.U.A.

Maria Leonor Pereira, 4.º B

Sentimento mais forte: alegria
Mês favorito: maio
País preferido: França

Lia Soutinho, 5.º A

Sentimento mais forte: amor
Mês favorito: agosto
País preferido: E.U.A.

Maria Inês Lima, 6.º C

Sentimento mais forte: divertimento
Mês favorito: novembro
País preferido: França

Francisco Almeida, 7.º C 

Sentimento mais forte: felicidade
Mês favorito: julho
País preferido: USA

Mariana Ramos, 9.º C

TOP 3
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SER + SAUDÁVEL
O ananás

O ananás é um fruto rico em nutrientes, especialmente vitamina C, potássio e magnésio, essenciais para re-
forçar o sistema imunitário e contribuir para o desenvolvimento saudável do organismo.

Apesar do seu sabor adocicado, o ananás é pobre em calorias e rico em água e sais minerais, constituindo um 
excelente antioxidante.

Graças à presença de um grupo de enzimas digestivas, a ingestão de ananás ajuda à boa realização do processo 
digestivo, facilitando a absorção de proteínas pelo intestino delgado.

É possível incluir o ananás na dieta de várias formas. Na primavera, altura em que o tempo começa a ficar mais 
quente, o ananás pode ser o ingrediente ideal para uma salada.

Bom apetite!
https://www.medis.pt/mais-medis/dieta-e-nutricao/alimento-do-mes-ananas/

Salada Primavera

Ingredientes:
1 embalagem de mistura de alfaces; 4 rodelas de ananás fresco; 1/2 couve roxa cortada em juliana fina; 1 

cenoura ralada; 1 kiwi; 1 queijo fresco médio; 3 dentes de alho; 2 iogurtes naturais; 2 colheres de sopa de azeite; 
coentros picados q.b.; sumo de limão q.b.; sal e pimenta q.b.

Modo de preparação:
Descasque o kiwi e corte-o em meias luas finas. Descasque o ananás e corte-o em pedaços, rejeitando a parte 

dura do meio. 
Numa saladeira, envolva bem a alface, a couve roxa, a cenoura, o kiwi e o ananás. Escorra e corte o queijo 

fresco em pedaços e junte-os à saladeira.
Por fim, prepare o molho: numa tigela, misture bem os alhos finamente picados, os iogurtes e o sumo 

de limão. Junte o azeite e os coentros picados. Tempere com sal e pimenta. Mexa novamente e sirva a 
acompanhar a salada.

                                                                          https://www.receitasaudaveis.com/salada-primavera/

Clube de Inglês

Em tempos de confinamento, em que não podemos sair fisicamente de casa, 
nada nos impede de viajar virtualmente. O que vos propomos é uma viagem a 
duas das maiores cidades de língua oficial inglesa, Londres e Nova Iorque. Para 
tal, basta selecionarem um dos links e embarcarem numa aventura sem saírem 
de casa. 

 Londres: https://360.visitlondon.com/#
    https://www.youtube.com/watch?v=o3rRsMT3_ZQ

 Nova Iorque: https://www.iloveny360.com/ 
           https://www.youtube.com/watch?v=BD0oWSM6kVc 
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ENTREVISTA COM . . .

António Henrique Ribeiro de Sousa nasceu a 2 de abril de 1982, em 
Gumiei, freguesia de Ribafeita, concelho de Viseu. É licenciado em Teologia 
pela Universidade Católica Portuguesa e possui também uma Licenciatura 
Canónica em Teologia Bíblica (Pontifícia Universidade Gregoriana – Roma). O 
seu serviço pastoral passa por vários domínios, desde ser pároco da freguesia 
de Abraveses, a diretor e assistente espiritual do Colégio da Via-sacra, entre 
tantas outras atribuições. 

Ecos da Via-Sacra: Como surgiu a sua vocação 
sacerdotal?

Pe. António Henrique: A minha vocação sacerdotal 
é marcada por um ambiente familiar cristão. Como 
todas as crianças da aldeia, frequentava a catequese 
e ia à missa. O primeiro grande momento aconteceu, 
ainda criança, no final de uma celebração da eucaristia. 
O meu pároco tinha falecido e os padres do Seminário 
ficaram responsáveis pela paróquia, até nova resolução, 
e foi nesse contexto que fui interpelado. Entrei para o 
Seminário de São José, em Fornos de Algodres, onde 
estudei até ao 12.º Ano. Seguiu-se o Seminário Maior de 
Viseu onde, além de concluir os estudos em Teologia, 
fui crescendo na amizade e na configuração com Cristo. 
A família, apoio muito importante e sempre presente, 
os amigos e os formadores contribuíram para uma 
resposta mais serena e esclarecida.

Ecos da Via-Sacra: Estudou também em Roma…
Pe. António Henrique: É verdade! Em 2010, o Sr. 

D. Ilídio chamou-me e informou-me que no verão iria 
deixar as paróquias onde estava para ir estudar Bíblia. 
Surpreendido, mas, ao mesmo tempo, entusiasmado, 
em setembro estava a aterrar na «cidade eterna» 
para dar início a uma nova aventura. E que aventura! 
Um ambiente totalmente diferente daquele a que 
estava habituado. Um mundo tão imenso e intenso, de 
pessoas, culturas, ritmos, ambientes! A experiência de 
uma formação de excelência, num curso tão fascinante 
quanto difícil, foi a oportunidade de um estudo 

mais aprofundado. Foi uma experiência incrível, 
profundamente enriquecedora, de abertura de novos 
horizontes humanos, académicos e de crescimento 
na fé.

Ecos da Via-Sacra:  Tendo formação específica em 
Teologia Bíblica, como vê a importância da Bíblia na 
vida das pessoas nos dias de hoje?

Pe. António Henrique: A Bíblia não é um livro 
qualquer. É uma obra ímpar na história da humanidade. 
É a Palavra de Deus. Por isso, é importante, hoje e 
sempre. É luz que orienta e alimento que fortalece 
o coração do crente e das pessoas de boa vontade. 
Quase todos temos, pelo menos, uma Bíblia em casa, 
mas quantos a abrimos para ler, meditar e estudar? De 
um modo geral, no Ocidente, dedicamos muito pouco 
tempo (ou mesmo nenhum) à leitura orante e ao estudo 
da Bíblia. Damos por adquirido que sabemos tudo o 
que lá está escrito ou que nos basta o que ouvimos 
quando participamos na missa. Nada mais errado. Para 
contrariar esta atitude, em setembro de 2019, o Papa 
Francisco instituiu o Domingo da Palavra (Domingo III 
do Tempo Comum). Abrir a Bíblia significa abrir a vida 
ao encontro íntimo e amigo com Deus que nos fala. Esse 
encontro é decisivo para a nossa identidade (ser) e para 
o nosso modo de viver (agir). A Bíblia é importante por 
tudo isto e porque traz à vida das pessoas a melodia 
do contínuo cântico do amor de Deus por nós. Nela 
encontramos a esplêndida biblioteca sobre a arte de 
(nos) amar(mos).
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Pe. António Henrique

“Gosto de pensar o Colégio 
e o seu projeto educativo a partir 
dos três patamares da educação 
que o Papa Francisco propõe: “a 
linguagem da testa, das mãos e 
do coração” – a primeira para 
ensinar a pensar com critério, a 
segunda para ajudar a fazer (o) 
bem e a terceira para cuidar do 
crescimento interior.”

Ecos da Via-Sacra:  Enquanto pároco, como 
encara essa sua missão?

Pe. António Henrique: Encaro esta missão como 
uma missão de vida. Enquanto parte integrante do 
Povo de Deus, sendo ministro ordenado, para mim, 
ser pároco é ser missionário, ser alguém disponível, 
afável, simples e de diálogo. Construir comunidade, 
(con)viver no meio das pessoas, com as pessoas e para 
as pessoas, com um(a) cor(ação) pastoral, à imagem 
de Jesus. Eis o grande desafio. Partir de Cristo e 
caminhar, com a comunidade, sempre para Cristo, 
fonte e meta da missão. Não há outra f(ó)rm(ul)a.

Ecos da Via-Sacra:  Qual o papel que o Colégio 
da Via-Sacra deve desempenhar enquanto Escola 
Católica Diocesana? 

Pe. António Henrique: Penso que o Colégio 
da Via Sacra deve continuar a desempenhar o 
papel que tem desempenhado: ser lugar e tempo 
de formação e desenvolvimento integral dos seus 
alunos (e famílias), professores e 
funcionários. Com uma identidade 
própria, o Colégio deve tornar-se 
cada vez mais (n)uma Escola 
que, integrada no ambiente da 
Igreja Diocesana, colabora e 
sabe adaptar-se, inovar e arriscar 
numa educação que, atenta, 
como sempre, ao conhecimento 
técnico/intelectual das matérias 

escolares, cuida de enriquecer o coração dos seus 
alunos com valores que os preparam, desde logo, 
para a vida e para a construção de um mundo melhor. 
Gosto de pensar o Colégio e o seu projeto educativo 
a partir dos três patamares da educação que o Papa 
Francisco propõe: “a linguagem da testa, das mãos e 
do coração” – a primeira para ensinar a pensar com 
critério, a segunda para ajudar a fazer (o) bem e a 
terceira para cuidar do crescimento interior. 

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

Pe. António Henrique: Gostaria de lhes dizer que, 
tendo em conta o momento que atravessamos, penso 
ativaMENTE neles e nas suas famílias, bem como nos 
professores e funcionários (em todos os que diariamente 
dão vida ao Colégio). Neste ano de grande desgaste, 
gostaria de lhes dizer: “não deixem que tudo o que está 
a acontecer vos roube a esperança e alegria”. Sejam 

proativos no estudo intelectual(mente) 
e n@ c(oração), atentos à vida e à 
«Casa Comum». Gostaria, ainda, de 
dizer a cada aluno e aluna: “és a 
força amorosa e a esperança feliz 
que, ativaMENTE, pode construir um 
mundo mais saudável, mais justo, mais 
pacífico e mais fraterno”.
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São Valentim

É dia dos namorados,
Há corações por todo o lado!
E eu levo uma rosinha
Para a minha namoradinha.
 
Ela chega ao pé de mim
E dá-me logo um beijinho.
Eu dou-lhe a rosinha
Porque ela é um docinho.
  
Vou levar a minha namoradinha
A jantar fora comigo!
Depois levo-a a passear
Até a noite acabar.

Francisco Oliveira, 5.º C 
Ilustração: Maria Francisca Marques, 8.º C

O Carnaval foi diferente
Porque em casa tive de estar,
Mas, mesmo assim, muito me diverti,
Pois até me pude mascarar!

Foi diferente este Carnaval,
Mas também foi divertido.
Como era um dia especial,
Pude escolher o melhor vestido!

Apesar da distância,
Foi um dia com cor e harmonia.
Faz parte da nossa infância
Esta festa de alegria.

Alunos do 3.º B

O Carnaval, em 2021, na rua
Não se vai poder celebrar. 
Vamos ter de ficar em casa,
Disfarçados e a brincar!

Neste ano, no Carnaval,
Vamos ter de nos reinventar!
Mas não façam grande festa, 
Pois a situação não pode piorar!

Disfarçados de fadas
E de piratas também,
Entretenham-se em casa
Para que os números da COVID fiquem bem!

                              Matilde Lourenço, 4.º C

No Carnaval há muita alegria,
Cornetas, purpurinas e chocalhos.
É um grande festival de fantasia.
Assim terminamos o Carnaval animados.

Na rua veem-se máscaras fantásticas,
Perucas, disfarces e serpentinas.
São as atividades mais bombásticas
E agora termino com as rimas.

Martim Rodrigues, 4.º A

Curiosidade em cada disfarce,
Amizade em cada folião,
Riso por toda a parte…
Numa coisa tenho razão:
Ainda muito vamos saltar e brincar!
Vamos vencer o vírus covid-19.
Ainda vai dar para tudo enfeitar!
Ligarei ao S. Pedro, para ver se não chove!

Matilde Oliveira, 4.º A
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Viva o Carnaval!
Viva o Carnaval!
Ninguém leva a mal!
Fantasias e fatos…
Ui! Vai ser fenomenal!

É hoje o dia!
Que haja muita alegria!
Mesmo com pandemia,
Que seja uma delícia!

Que dia divertido!
Aproveito e bebo um batido,
Como um ovo cozido,
E desfilo no meu vestido.

Matilde Fernandes, 5.º B

Carnaval e pandemia

Na primeira quarentena,
Tive uma experiência fenomenal:
Não vi nenhuma hiena 
E nem li o jornal!

De novo em quarentena?
Isto vai ser infernal!
Não posso brincar com a Lorena,
Nem desfilar no Carnaval!

Miguel Palaio, 5.º B

O Carnaval 
Está a chegar!
Esqueçam tudo,
É hora de alegrar!

Nas ruas e na escola
Não podemos celebrar,
Mas tudo irá melhorar.
Temos que confiar!

Carolina Teixeira, 6.º A

No Carnaval há muita alegria,
Pessoas mascaradas e fantasiadas
Com vestidos coloridos de seda macia,
E muita maquilhagem nas faces coradas.

Neste momento de confinamento,
Sem férias de Carnaval,
Ficamos em nossas casas,
Mas não levamos a mal.

Para o ano vamos aproveitar
E em dobro vamos festejar.
Todos na rua iremos dançar
E atirar “confettis” ao ar!

Francisca Loureiro, 6.º C
Ilustração: Leonor Saraiva, 7.º B 

Cor e muitos disfarces…
Animação sem parar!
Rimos e dançamos!
Não paramos!
Alegria e diversão…
Viva, Carnaval!
Afinal, não há nada igual:
Lindo é este dia tão genial!

Maria Leonor Oliveira, 4.º A

Carnaval



22

ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

Tempo de flores

Tempo de flores,
Tempo de alegria,
A Primavera é
Um trimestre de magia.

Tempo de sair, 
Tempo de desfrutar
E de o aroma das flores 
Poder cheirar!

Tempo de festa,
Tempo de brincar…
Poder correr
E no prado cantar.

É tempo de estar com amigos,
As saudades matar,
Viver em liberdade
Para todos poder abraçar!

Maria Leonor Ferreira, 5.º A

Na primavera

Na primavera,
Há flores de muitas variedades
Que se abrem lentamente
E formam muitas amizades.

A primavera
Traz cor, felicidade e bem-estar.
As abelhas, atarefadas,
Andam por aí a polinizar.

Nesta estação do ano,
Há muita alegria.
Os animais acordam
E reúnem-se em harmonia.

Afonso Modesto, 5.º A

A primavera

A primavera é uma estação
Onde reina a alegria,
E o nosso coração
Enche-se de emoção.

Em março, quando chega,
Tudo se vê renascer.
A natureza fica florida.
Ai! Mas que belo prazer!

Ao nariz chegam aromas.
Meu olfato fica doido!
Com estes cheiros gostosos,
É esta a Natureza que amas.

Tiago Coelho, 5.º B

Poema da Páscoa

Quero, com carinho, 
Pedir ao querido coelhinho
Que me dê um ovinho,
Recheado de paz e união, 
Para amar com todo o coração.
Mas também quero relembrar 
A data em que ressuscitou
O nosso Salvador,
Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Maria Bento, 5.º C

Boneco de neve

Olhos escuros e pequenos…
Nariz comprido e bicudo…
Sorriso grande e misterioso,
Branco e rechonchudo…

Corpo branco e macio,
Aconchegante e amigo…
Um sorriso nas crianças eu crio.
Chega a primavera e lá me vou.

Mariana Ramos, 9.º C

O inverno

O inverno
Está quase a ir…
A estação 
Da chuva a cair,
Das pingas suaves
Que eu posso ouvir
A bater no chão
A fazer “pling”,
A fazer “tlão”.

Dinis Duarte, 8.º C
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Primavera, Primavera, com
Rosas a florir!
Iluminas todo o jardim…
Mais não podemos pedir!
Amarelas e
Violeta…
Espetacular!
Rimos e saltamos
Animados, a cantar!

Gonçalo Figueiredo, 4.º A

Sementes de rosas
E de tulipas também
Eu plantei no jardim
E cuidei muito bem.

Nesta época tão bonita,
Vamos todos dançar!
Pássaros e borboletas
Vão de mãos dadas a festejar.

Rodrigo Néri, 9.º A

Pássaros pairam no ar…
Rapazes e raparigas correm de alegria.
Imensas cegonhas chegam das zonas quentes.
Mimosas inundam o ar com o seu cheiro!
Andam lagartixas ao sol de abril…
Vem o vento do norte passear pelas nossas faces.
E assim nos lembramos de algo belo:
Raia o sol nesta quadra tão especial,
A primavera!

António Lopes, 6.º C
Ilustração: Gonçalo Pinheiro, 1.º A

Já pensaram o quanto o 
Coelho da Páscoa viaja??

Vai à Casa da Ópera
Ouvir Amália
E andar de canguru
Porque está na Austrália!

Vê encantadores de cobras,
Está no mercado todo o dia!
Prova novas especiarias
Porque está na Índia!

Conhece o Justin Bieber
E uma ou outra pessoa histérica!
Vai a lojas em Nova Iorque
Porque está na América!

Vai à Disneyland Paris
E conhece muitas crianças.
Visita a Torre Eiffel
Porque já está em França!

Vai conhecer a rainha
E o relógio que nunca erra.
É hora do chá das cinco?
Bem! Está então em Inglaterra!

Mariana Carvalho, 6.º B
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Sinto o vento

Descalço-me e deito-me na relva.
Sinto o vento, solto os cabelos.
Olho para cima e vejo
Uma paleta num arco,
Cheia de brilhantes e belas cores,
Como uma obra-prima
Colorida por vários pintores.

Maria Sá, 8.º A
Ilustração: Beatriz Dias, 6.º A

Mundo

Faz já tempo que não sou verde.
O chão… Já nem o vejo.
Coberto por uma camada artificial…
Que grande pesadelo animal!
Sei que o fim se aproxima,
Desgostoso por me ver aqui,
Mas saudando-me com um beijo.

“E os oceanos?” – pergunta ele.
Ilhas de plástico agora são.
“As espécies que Deus te ofereceu?”
Pela maldade faleceram.
“E os teus homens de grande sorte?”
Para eles nada represento.
A riqueza foi o seu desejo,
Acabando a ganância por ser a sua morte.

Sê, então, bem-vindo ao teu fim.
Cumprimenta o teu futuro.
Algo para lhe recomendar?
Aguenta as fraturas,
Tenta sobreviver e vais compreender
Que a humanidade mudar
É a maior dificuldade que vais encontrar.

Leonor Almeida, 9.º B

A minha casinha

Fiz uma casinha 
Com rebuçados,
Mas logo caiu aos bocados.

Tentei outra vez
Com chocolates,
Mas estavam moles,
Pareciam maduros tomates.

E fiz outra vez
Com um pão,
Mas tinha manteiga
E derreteu no chão.  

Em vez de a construir,
Decidi pintá-la.
Agora, aos meus pais
Já posso mostrá-la.

Maria Miguel Gouveia, 3.º A

ESPAÇO PARA  A  ESCRITA
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A amizade é ser fiel e confiar.
É uma outra forma de amar.

As amizades são como o mar,
Têm altos e baixos 
Como uma maré.
Porém, quem amigo é
Sempre te vai levantar
E manter-te em pé.

Bruno Cardina, 8.º A
Ilustração: Matilde Cabral, 2.º B

A amizade não é
Uma emoção que se tem
Logo à primeira vista.
É uma emoção
Que se constrói 
E que no coração
Não dói.

Gabriel Alves, 8.º C

A amizade
Não deve ser uma perdição.
Ou te faz bem
Ou não.
É preciso saber escolher
Com o coração.

Lourenço Martins, 8.º C

   O tesouro maravilhoso

  Era uma vez uma estrela cadente que estava em busca de um tesouro cheio de estrelas mágicas.
   Num certo dia, encontrou um mapa com a tal maravilha de estrelas. Então, foi pedir ajuda às suas amigas estrelas. 
Foi uma aventura! Primeiro, foram quase esfaqueadas por lâminas malvadas, depois, passaram por uma ponte 
desfeita e, por fim, encontraram o tesouro. Libertaram as estrelas mágicas e fizeram um banquete de celebração.
   No final, foram para casa, pois estava quase a amanhecer. Foi uma noite muito feliz!

Eva Clara, 2.º C

Amizade
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Pai

O Dia do Pai está a chegar.                                                   
É dia 19 de março que o vamos celebrar.                                  
Aproveitamos para dizer “obrigada!”
E relembramos os bons momentos                                              
Que com ele foram passados         
E, no final, vamos agradecer                                                                  
Todos os abraços bem apertados!                                                               

Luísa Alves, 9.º A
Trabalho: Simão Fernandes, 4.º C

Com a minha caneta

Com a minha caneta
Só preciso de olhar
Para este enorme mundo
E começar a relatar.

Muitas vezes sem ideias…
Outras vezes a transbordar!
Dou corda à imaginação
Para que ela consiga voar.

Por toda a parte,
Por todo o planeta,
Estou sempre a usar
A minha caneta!

Maria Assunção Vidal, 9.º A

Já imaginaram?

Já imaginaram
Um banco
Sem dinheiro
Mas com porteiro?

Já imaginaram 
Um avião
Onde o comissário 
É um dicionário?

Já imaginaram 
Um tubarão
Que é um furacão?

Já imaginaram
Portugal
Sem capital?

Já imaginaram 
Um elefante 
Sem o nariz gigante?

Sim ou não?

Luís Almeida, 5.º B

Imagina

Imagina uma floresta
Com todos os pássaros a cantar.
Que som tão belo
Com o vento a soprar!

Imagina um campo
Com todo o tom e cor…
Uma melodia descontraída
Onde só cabe o amor.

Imagina uma praia
Com o encanto do mar,
Com o cheiro a maresia…
Como é bom sonhar!

Imagina uma serra coberta de mantos…
Uma bela paisagem
Onde predominam os tons brancos.

Imagina a foz de um rio
De vistas plenas…
E algo tão transparente,
Vindo das águas serenas…

                      Ana Miguel Barbosa, 7.º B
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Saudade de pessoas

Neste tempo de pandemia,
Só há dor e agonia…
O que mais há é saudade
De estar em contacto com a realidade.

Agora, todos os dias,
Vemos caras conhecidas,
Mas só daqui a mil dias
Estaremos livres da saudade!

Tomás Figueiredo, 9.º A

Tristeza?

Uma lágrima que cai
É algo que não está resolvido.
Mas um ar entristecido
Pode abrir novos caminhos,
Caminhos esses com novos sentimentos:
Num novo dia,
Segurança e alegria.

Texto e ilustração: Anamar Bento, 8.º A

Saudade

Nestes tempos há um sentimento
Que paira no ar
Em cada pensamento!
É como um vazio profundo
Em que nos falta algo,
A cada segundo!
Contamos as horas e os dias para abraçar.
Parece uma ação pequena,
Mas sabemos que valerá a pena!

Diana Jesus, 9.º A

Saudade

Nestes tempos difíceis,
É normal sentir saudade,
Sentir falta de um abraço…
É mau estar longe da sociedade.

Saudade é sentir falta de amor!
Saudade é sentir falta de afeto!
Saudade é não ter ninguém para dar carinho!
Saudade é querer estar perto!

Íris Baptista, 5.º C

A importância de um abraço

Às vezes não precisamos de nada, apenas precisamos de um abraço! 
Um abraço é o aperto que nos alivia da dor e do sofrimento.
Ele tem o talento de nos transmitir emoções e pensamentos, que muitas palavras não conseguem!
Um abraço é capaz de curar mágoas e tristezas, apenas com um gesto.
Ele consegue transformar uma folha branca numa obra de arte!
Consegue encher um coração vazio num coração transbordante de amor e gratidão.
Um abraço… um presente que nem todos podem receber!
Um abraço… uma oferta que nem todos sabem e podem dar! 
                                                                                                         Maria Elisa Lourenço, 5.º A
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Ser feliz é...

Ser feliz é...
Estar bem com a vida.
Saber lidar com os problemas.
Ter amigos verdadeiros.
Amar os outros.
Recolher o melhor dos outros.
Beneficiar os que disso mais precisam.
Esquecer os problemas.
Melhorar cada vez mais. 

Sofia Monteiro, 7.º C

Emoções

Uma emoção é aquilo
Que nos vai no coração.

Pode ser boa ou má,
Pode ser a luz ou a escuridão.
Pode ser o afastamento
De alguém que antes
Nos dava a mão.

As emoções são como as rosas:
Cada uma tem a sua cor.
Mas o que realmente importa
É o seu valor.

José Tiago Gouveia, 8.º A

Ilusões

Às vezes as coisas iludem…
Mas isso pode ser bom.
Um descampado 
Todo esburacado
Pode ser o Maracanã,
O maior estádio do mundo
Para jogar.
Basta sonhar.

João Saraiva, 8.º A

Sentimentos

Há abraços que se cruzam,
Que nos tranquilizam no medo.
Há abraços que aconchegam
E que guardam um segredo.

E há mãos que te seguram
Quando cais desamparado.
Erguem-te e depois curam
A dor de ser abandonado.

E há corações que reanimam,
Irradiam afeto e humanidade.
Corações que deveras estimam
Ver nos outros a felicidade.

Constança Santos, 5.º C
Ilustração: Carolina Freitas, 8.º B 

Abraços

Abraços fofos,
Fofos como uma almofada…
Almofada grande, 
Grande com penas…
Penas de galinha,
Galinha vermelha…
Vermelha como o amor…
Amor que vem,
Vem nos abraços.

Gonçalo Lima, 4.º B
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Dançar

Dançar é voar no mundo das emoções,
Dançar é crescer sem raiz.
Ora com a música a tocar,
Ora dançar simplesmente…
Porque me faz feliz!

Constança Santos, 8.º B

Adeus, infância

Tempo passa, tudo passa
Mais rápido do que o olhar.
Ainda há pouco brincávamos…
Por que é que o tempo tem que passar?

Uma brisa de memórias
Tecidas de luz e de sombra. 
No meio de tanta confusão, pergunto-me:
Como é que uma chama tão acesa
É agora apenas penumbra?

Francisco Santos, 9.º B

A arte

A arte dá vida ao mundo,
Dá luz à escuridão.
A arte é um mundo indefinido,
Um mundo de imensidão.

Carolina Freitas, 8.º B

Abecedário do arco-íris

A de Amarelo… Que sol tão belo!
L de Laranja… A Ana cortou a franja.
V de Vermelho… Magoei-me no joelho!
V de Violeta… Toco trombeta.
A de Anil… Rima com funil,
A de Azul… Lembra-me Istambul.
V de Verde… A cor da minha parede.

Gustavo Carreira, 3.º A 

A ciência

A ciência nunca se decide!
Hoje, acha que a Terra é vermelha.
Amanhã, acha que é laranja.

A ciência tem superpoderes.
Vê a gripe de casaco amarelo
E a laringite de casaco verde.

A ciência gosta de inventar.
Chama a estrela de azul
E a galáxia de violeta.

A ciência é a base,
A base do mundo.

A ciência é um arco-íris
Sabe-se sempre do “Sr. Começo”
Mas nunca se encontra o “Sr. Fim”.

Clara Wessel, 7.º A
Ilustração: Catarina Pereira, 7.º A
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Pandemia

Todos estamos confinados…
Vamos falando com os nossos avós,
Que, bem o sabemos, estão sós
E outras vezes desanimados!

Estamos nas aulas online.
Sem máscara podemos estar.
Com motivação e regras,
Vamos todos aproveitar!

Quando a pandemia acabar,
Todos nos vamos reencontrar.
Com professores e colegas,
De novo iremos estar.

Martim Homem, 5.º A

Veio a Covid para nos atrapalhar.
A nossa vida toda mudou.
Imaginação? Essa ela arrancou.

Temos muito que trabalhar!
Unidos, vamos conseguir!
Devemos todos cumprir:
O futuro depende de nós.

Façamos isto também pelos nossos avós.
Impõe-se ficar em casa!
Computadores a funcionar,
A família respeitar,
Rir até ganhar asa.

Bem-haja aos cientistas 
E ao pessoal da saúde!
Muito fazem, são otimistas!

José Silva, 5.º C

O Tempo

Perdi o tempo na quarentena.
Perdi o tempo a pensar.
Ando agora à procura do tempo… 
Não o consigo encontrar,
Mas prometo a vacina 
A quem mo tornar a dar.

José Pedro Costa, 3.º A
Ilustração: Mariana Marques, 8.º C

Pandemia

Nesta época de pandemia,
Em que existe mais pobreza,
Ajudar aqueles que menos têm
É um lindo ato de nobreza.
Fase triste que o Mundo está a passar…
Temos todos de ajudar,
Dar as mãos e ter força,
Porque nós tudo vamos superar.
A ideia de hoje é ficar em casa 
E, quando voltarmos, não faltar ninguém. 
Vai ficar tudo bem! 

Rui Henriques, 4.º B
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Saúde mental

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

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

Para o bem-estar melhorar,
Os problemas devemos esquecer.
A vida é para aproveitar
Para sabermos crescer!

Matilde Fernandes, 7.º C

A alegria

A alegria é um sentimento
Inexplicável, polissémico.
Vai e volta como o vento.

A alegria é uma planta,
A planta do bem-estar.
Quando a regamos, ela cresce
Para, mais tarde, frutos nos dar.

Maria Álvaro, 8.º C

Saúde Mental

Todos temos de da saúde cuidar,
Pois, para o vírus aguentar,
A nossa mente temos de libertar.

Uma boa autoestima teremos de ter:
A melhor versão de nós devemos ser.

É difícil acreditar
Que este vírus vai passar,
Mas, se todos mantivermos a sanidade,
O vírus iremos neutralizar!

João Ferreira, 9.º C

Ficar em Casa 

As aulas online estão a ser complicadas… 
Não as queria voltar a ter,
Mas, para o bem de todos nós, 
Lá tem que ser.

Se saíres, protege-te,
Mas, se possível, fica em casa.
É difícil ficar trancado… 
Sei que ficas atormentado. 

A saudade é tanta… 
Dos amigos, professora e familiares…
Mas acredita, está quase na hora 
De ao normal regressares.

Rita Cardina, 4.º A 
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 2, Viseu, 24 de março de 1910, Número 5 

A respiração

A respiração é uma das coisas mais essenciaes tanto á vida do homem como das 
plantas e dos animaes. E por isso devemos ter muito cuidado em desenvolvermos os 
nossos orgãos da respiração e em respirarmos sempre bom ar.

E’ preciso não se andar curvado ; e, quando estivermos sentados, devemos 
ter o tronco bem direito, para entrar bem á vontade o ar e 
fortificarmos o peito.

E’ preciso tambem ter a casa bem arejada, e quando nos 
levantamos, abrir as janellas para entrar bem o ar puro.

Devemos também livrar-nos sempre das poeiras, e passear 
sempre pelos pontos mais altos e sobretudo por onde haja 
pinheiraes, bem como para os montes e descampados onde o ar 
não é viciado.

Bem faz quem tem sua casa nos altos !
Tambem convem não ter, como nas aldeias ás vezes 

acontece, as gallinhas e outros animaes domésticos bem como 
estrumes, debaixo das casas onde se vive; porque nos sujeitamos 
a respirar os micróbios que se desenvolvem no estrume.

No nosso quarto de dormir não devemos ter 
plantas ou flores, porque ellas nos roubam o 
oxigenio do ar. Pelo mesmo motivo não devemos 

estar de noite ou dormir 
debaixo das plantas.

A boa respiração é uma 
das coisas mais importantes e 
necessárias á vida do homem.

João Erse de Carvalho.
(1.º anno)
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Água que vem do nada 

Os materiais podem encontrar-se, fundamentalmente, em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Variando 
determinadas condições, como, por exemplo, a temperatura, os materiais podem sofrer mudanças de estado físico. 
Com esta experiência, vais observar uma mudança de estado físico, chamada condensação, que ocorre quando um 
material passa do estado gasoso para o estado líquido.

Vais precisar de:
• 1 copo de vidro
• 1 congelador
• 1 relógio

Procedimento:
1 - Seca muito bem o copo.
2 - Coloca o copo no congelador e aguarda 30 minutos.
3 - Retira o copo do congelador.
4 - Observa o que aconteceu.

O que acontece:
Quando retiras o copo do congelador, ele imediatamente se embacia. Pouco depois, formam se, nas suas paredes, 

gotinhas minúsculas de água (figura 1). Se lhes tocares, o teu dedo humedece.
Isto acontece porque, no congelador, as paredes do copo arrefecem. Quando entram em contacto com o ar, 

arrefecem-no, e o vapor de água que o ar contém transforma-se em minúsculas gotas de água que humedecem o 
vidro.

No inverno, os vidros dos automóveis embaciam-se, porque o nosso bafo, rico em vapor de água, condensa, 
formando gotas de água ao entrar em contacto com o vidro frio (figura 2). 

Se a noite estiver fria e o ar for muito húmido, o vapor condensa-se, formando minúsculas gotas de orvalho que 
se depositam nas folhas e no solo (figura 3).

 
 

                                                                          
                                                                                Adaptado de: http://www.viladoconde.cienciaviva.pt

Figura 3
Gotas de orvalho

Figura 2
Vidro embaciado devido à 

condensação do vapor de água

Figura 1
Ilustração do resultado da 

experiência
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

Rosário Pinheiro nasceu no dia 10 de outubro de 1988. É natural de 
Viseu, foi aluna do Colégio da Via-Sacra e tem um mestrado em Design. É 
a autora do projeto de ilustração que se encontra no espaço da Ludoteca. 
A pedido da APAVISA, que promoveu a realização desse mesmo projeto, 
o Clube de Jornalismo colocou-lhe algumas questões.  

 

1. O que a motivou a trabalhar com ilustração?
O interesse pela ilustração surgiu naturalmente durante o curso 

de licenciatura em Design. Sempre gostei de desenhar e, nessa altura, 
percebi que o desenho podia ser uma ferramenta útil de trabalho.

2. Qual o tema que mais gosta de representar artisticamente? Por 
que razão?

O meu trabalho é quase sempre baseado em literatura. Tenho um 
interesse especial em poesia portuguesa.

3. Tendo sido aluna do Colégio, o que sentiu quando realizou o projeto 
de ilustração no espaço da escola que frequentou?

O espaço da Ludoteca ainda não existia quando estudei no Colégio. 
De qualquer maneira, senti uma certa familiaridade com o espaço, é 
sempre bom regressar a um sítio com boas memórias.

4. Havia alguma mensagem que gostasse de passar com a ilustração 
feita no Colégio?

As Fábulas de La Fontaine são um texto extenso e riquíssimo. As 
onze fábulas selecionadas para as ilustrações são aquelas que, a meu 
ver, inspiram valores mais importantes, como a entreajuda, o respeito 
ao próximo, o pensamento crítico e a desmistificação do medo. Espero 
que, ao lê-las e interpretá-las, os alunos possam refletir sobre as lições 
de vida que elas representam.
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ecos da via-sacra

COLÉGIO DA VIA-SACRA
V I S E U M A R Ç O 2 0 2 1

Ativamente

Já fomos “ComPassos de Arte”,
Já falámos de união.
Trouxemos este ano
Um tema que chama a atenção.

A saúde mental , quando não está bem,
Não vem sozinha, não.
Traz com ela também
Problemas, solidão.

Ativa sempre a tua mente
E não importa se estiver mal .
Pede ajuda a alguém
Que te entenda
Ou tenha passado por algo igual .

Alexandra Sá , 8.º C
Ilustração: Dinis Caseiro, 6.º A


