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AGENDA DE ACTIVIDADES

16 de Junho
Mercado do Centenário, no Adro da Sé - 20:00 horas
Concerto de Final de Ano, no Adro da Sé - 21:30 horas

19 de Junho
Mercado do Centenário / Actividades, no Colégio da Via-Sacra - 14:00 horas
Eucaristia, no Polidesportivo Cónego António Barreiros do Colégio da Via-Sacra - 18:15 horas
Sardinhada, no Colégio da Via-Sacra - 19:30 horas
Sarau, no Polidesportivo Cónego António Barreiros do Colégio da Via-Sacra - 21:30 horas
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E Ser poeta é amar as palavras.

                           Francisco Morgado, 5.º A

Escrever é bater as asas para chegar mais longe.
                                                            Inês Costa, 5.º A

Escrever é sentir o poder do desejo através de um lápis de carvão.
                                                                                                       Gabriel Silva, 5.º B 

Um livro é um segredo, um mistério, um tesouro.
                                                                        Tiago Simões, 5.º B

As palavras são sorrisos de cristal.
                                         Afonso Saraiva, 6.º C

A poesia ora é brisa ora ventania.
                                       Beatriz Campos, 6.º C

Ler é saborear um chocolate-quente.
                                                        Filipe Isaías, 6.º C

Escrever é fazer dançar as palavras.
                                             Rafaela Vieira, 6.º C
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Das questões intelectuais às humanas…
Aproximamo-nos rapidamente do final de mais um 

ano lectivo e, por isso, estamos às portas das férias do 
Verão. A transição entre estes dois momentos é uma 
oportunidade de verificarmos não tanto o fim que se 
manifesta nas diversas fases e realidades que vamos 
vivendo, mas de olharmos o crescimento da nossa 
vida ao longo de mais um ano, as expressões que dela 
deixámos nas pessoas e os ecos que recolhemos.

Há que olhar as marcas negativas, tanto nos 
resultados que não atingiram os objectivos que 
nos propusemos, como no aspecto relacional, onde 
sonhámos mais do que concretizámos.

Há que olhar as marcas positivas de um ano cheio 
de vida, projectos, relação, sonhos, êxitos…

Há que descobrir-se cada um a si mesmo, com todas 
as suas potencialidades, no encontro com os outros, 
que nos definem como seres diferentes, autónomos e 
irrepetíveis.

É que nós somos individualizados pelos outros 
e somos o que somos em virtude da presença e 
existência dos outros. Somos marcados na existência 
pela existência dos que nos rodeiam e dos que vamos 
encontrando. Digamos que, mesmo desde a nossa 
concepção, somos seres — temos ser — a partir dos 
outros.

É a radicalidade da dependência da nossa existência 
que molda a nossa própria missão: a necessidade que 
temos dos outros para nos afirmarmos e termos uma 
identidade própria obriga-nos a voltarmos a eles, depois 
de uma consciência pessoal assumida e esclarecida. Do 
altruísmo nasce a fraternidade como expressão mais 
perfeita. Na consciência desta minha necessidade 
intrínseca, oriento-me para os outros, e sou capacitado 
e estimulado pelas Palavras e gestos do Mestre Jesus 
Cristo que me elevam a um plano superior: amai-vos. 
Em Jesus Cristo, a filantropia aperfeiçoa-se e culmina 
no Amor.

Aproveitemos este tempo de alteração das 
actividades comuns para nos comprometermos mais 
com quem vive ao nosso lado: é uma elevação da 
pessoa, da nossa e da dos outros.

Boas férias!                     
                                  Padre Mário Dias
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NOTÍCIAS
NOTÍCIAS

Desporto para Todos
 
Em simultâneo com as actividades de História e Geografia, tiveram lugar, no dia 27 de Março, no Pavilhão Cónego 

Barreiros, demonstrações de jogos desportivos praticados por pessoas com deficiência.
Os alunos tiveram a oportunidade de contactar com pessoas cegas, deficientes motoras e com paralisia cerebral, 

e puderam em seguida jogar “boccia”, ténis de mesa, zarabatana, basquetebol em cadeira de rodas e “goalball”.
No final, os alunos manifestaram o seu contentamento por terem tido a oportunidade de viver esta experiência.

Personalidades históricas de Viseu

Decorreram, em vários espaços do Colégio, durante a tarde de 27 de Março, 
inúmeras actividades, relacionadas com 
personalidades históricas que têm ligação 
à cidade de Viseu.

Esta ideia, promovida pelo grupo de 
História e Geografia, e preparada em 
conjunto com alunos do 5.º ao 9.º ano, deu 
a (re)conhecer Viriato, D. Afonso Henriques, 
D. João I, Infante D. Henrique, D. Duarte, 
D. Miguel da Silva, Grão Vasco, D. António 
Alves Martins e Salazar, através de peças 
de teatro, entrevistas a personalidades 
históricas, pequenas dramatizações, jogos, 
exposição de objectos e realização de 
iluminuras e letras capitulares.Apresenta-se 
a seguir um breve “B.I.” de algumas daquelas 
figuras.

No final, todos se deliciaram com as 
iguarias da Feira de Gastronomia, 

um verdadeiro festival de 
sabores.

Festa da Primavera

A Primavera chegou e o Colégio anunciou-a com um carinho especial.
O Grupo de Educação Visual e Tecnológica promoveu, com todos os alunos, 

a celebração desta estação do ano, e encheu os espaços da nossa escola com 
borboletas, flores e rodízios coloridos. 

Por estes dias, podemos dizer que o ambiente primaveril se estende e nos 
acompanha desde o exterior até ao interior do nosso Colégio, num sorriso de 
cor complementado pelos sons e aromas da Primavera. 

                                                                               Grupo de EVT
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

      Infante D. Henrique

Nasceu no Porto e foi seu padrinho 
de baptismo o Bispo de Viseu. Pertence à 
geração que ficou conhecida como “Ínclita 
Geração”. Em 1415, foi armado cavaleiro 
e recebeu os títulos de Duque de Viseu e 
Senhor da Covilhã. 

   
D. Miguel da Silva

Nasceu em Évora, em 1480, e estudou em Lisboa, 
França e Itália. 

Quando D. João III subiu ao trono, mandou que D. 
Miguel regressasse a Portugal. Foi então nomeado Bispo 
de Viseu. Porém, D. Miguel, pretendendo voltar a Roma 
e não recebendo do Rei essa autorização, acabou por 
fugir. D. João III tentou prender D. Miguel e evitar que ele 
fosse nomeado Cardeal mas não conseguiu: em 1542, foi 
nomeado Cardeal dos Doze Apóstolos.

D. Miguel da Silva marcou a diocese de Viseu, uma vez 
que mandou construir o claustro da Sé, deu ordem para 
que se fizesse o Coro Alto e mandou renovar a Quinta do 
Fontelo. Foi também mecenas do pintor Vasco Fernandes, 
mais conhecido como Grão Vasco.

Turmas do 7.º ano visitam Base Aérea de Monte Real e Convento de Cristo

No dia 26 de Março, as turmas do 7.º Ano do Colégio foram visitar a Base Aérea n.º 5 de Monte Real e o Convento 
de Cristo em Tomar. 

Em Monte Real, puderam observar enormes camiões de combate a incêndios, bem 
como fatos especiais anti-fogo e outros equipamentos. Tiveram ainda a oportunidade 
de ver um daqueles veículos em acção. 

Seguidamente, puderam conhecer ao vivo a esquadra dos famosos caças de 
combate F-16. Todos tiveram direito a ver o interior de um cockpit daquelas 
máquinas voadoras. Depois de uma breve explicação acerca do seu 
interior e dos procedimentos a tomar em caso de emergência, fizeram 
uma passagem pelas oficinas da base. Almoçaram junto dos militares 
e partiram em direcção a Tomar. 

No Convento de Cristo, fizeram uma visita guiada por todos os 
espaços daquele monumento nacional.  

                                                                                      7.º C

D. António Alves Martins

Em 1862, foi confirmado Bispo de Viseu e, a 25 de 
Janeiro de 1863, fez a sua entrada na Sé. 

Teve um papel muito importante no estabelecimento 
do Liceu em Viseu, que funcionava desde 1849 em duas 
salas do Seminário de Santa Cristina. Cedeu ao Liceu 
todas as salas do Paço dos Três Escalões, privando-se das 
respectivas rendas. Posteriormente, como Ministro do 
reino, elevou o Liceu a 1.ª classe por Decreto de 31 de 
Dezembro de 1868.

Morreu com 74 anos, a 5 de Fevereiro de 1882, no Paço 
Episcopal do Fontelo, vitimado por pneumonia dupla.

Temos, no Largo de Santa Cristina, um monumento em 
sua honra, da autoria de Teixeira Lopes.

 9.º B

Salazar

Nasceu no Vimieiro, em Santa 
Comba Dão, e foi aluno no Seminário 
Maior de Viseu. Como se destacara por 
ser um bom aluno, o Cónego António 
Barreiros convidou-o para Prefeito do 
Colégio da Via-Sacra. 

6.º B
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«Dia das Línguas» 

Decorreu no Colégio, no 
passado dia 26 de Março, o «Dia 
das Línguas», actividade promo-
vida pelos grupos disciplinares 

de Inglês e de Francês, com a 
colaboração dos alunos 

dos 2.º e 3.º ciclos.
Ao longo de vá-

rias semanas, alu-
nos e professores 
prepararam e re-
colheram materiais 
para a exposição 

desse dia, que esteve 
patente na Sala Teresa de 

Calcutá. Mapas, cartazes, objectos diversos e muito origi-
nais puderam ser apreciados pelos visitantes, que foram 
igualmente brindados com a recitação de um poema em 
inglês.

O dia destacou-se também pela novidade a nível gas-
tronómico, pois a ementa do dia foi inspirada na culinária 
inglesa e francesa.

Ao fim da tarde, teve lugar o III Torneio de «Pétan-
que», jogo tradicional de França, que se mostrou muito 
renhido.
      Foi um “day” muito “intéressant”!

                      Grupos de Francês e de Inglês

NOTÍCIASNOTÍCIAS

III Torneio de «Pétanque»

Disputou-se no Colégio, pelo terceiro ano consecutivo, 
o Torneio de «Pétanque», destinado aos alunos do 3.º Ciclo 
e inserido, desta vez, no «Dia das Línguas».

Dado que a viagem de estudo dos alunos do 7.º ano 
decorreu nessa data, estes não puderam participar no 
Torneio. Já no 8.º ano, a vitória foi assegurada pela 
Joana Rodrigues e pelo Fernando Tavares, da turma B. 
Finalmente, do 9.º ano, saiu vencedora a turma A, graças 
à dupla Mariana Marques e Mariana Lopes.

Parabéns aos  vencedores  e  aos  restantes 
participantes!

Grupo de Francês

Visita de estudo do 8.º ano

No passado dia 24 de Março, os alunos do 8.º ano foram a Coimbra numa visita de estudo. 
Estava uma bela manhã, de um dia que se adivinhava diferente. 

Chegados a Coimbra, dirigimo-nos directamente para um dos locais escolhidos da 
nossa visita: o Jardim Botânico. Ficámos deslumbrados com tamanha beleza natural. 
Descobrimos que, neste espaço, onde estudantes podem trabalhar com tranquilidade,  
existem muitas espécies raras, sendo por isso uma forma de as preservar.

Seguidamente, almoçámos num jardim perto do rio Mondego. Foi uma excelente 
oportunidade para descansar e para nos divertirmos.

Atravessámos depois o rio e fomos visitar as ruínas do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, 
onde fomos muito bem recebidos e instruídos a respeito deste monumento que, outrora, 
foi devastado pelas cheias do rio Mondego.

A visita terminou no Exploratório, um espaço lúdico onde nos pudemos divertir, ao 
mesmo tempo que aprendíamos, realizando as mais variadas experiências, relacionadas 
com os órgãos dos sentidos, gravidade, som e calor, entre outras.

Divertimo-nos muito e também aprendemos coisas novas, pelo que valeu a pena.

                                                                                                      Manuel Lopes, 8.º C
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No passado dia 24 de Abril, teve lugar, pelo terceiro ano consecutivo, o Sarau da Língua Portuguesa, a cargo dos 

alunos do 9.º ano, apresentado no Teatro Mirita Casimiro.
Norteado pela temática das viagens, o espectáculo congregava obras estudadas ao longo do 3.º Ciclo, nomeadamente 

“O Cavaleiro da Dinamarca” e “O Bojador”, ambas de Sophia de Mello Breyner Andresen, e “Os Lusíadas” 
de Luís Vaz de Camões, para além de textos poéticos de autores como Fernando Pessoa e Miguel Torga, 
entre outros.

O público que assistiu ao Sarau, cujo fio condutor era a narrativa de “O Cavaleiro da Dinamarca”, 
viu os momentos de representação enriquecidos com uma canção e uma breve dança. Estas três 

vertentes artísticas permitiram atestar a qualidade e o empenho dos alunos finalistas.
A fechar a festa, a Tuna do Colégio 

acompanhou brilhantemente as turmas A, B e 
C do 9.º ano na interpretação do tema «Capitão 
Romance», dos Ornatos Violeta, que nos diz que 
qualquer que seja a viagem, qualquer que seja 
o destino, «hoje o mar sou eu»!

Grupo de Língua Portuguesa

Sarau da Língua Portuguesa: «Viagens… Hoje o Mar Sou Eu»

 

No dia 27 de Abril, o Colégio teve o prazer de se tornar num dos palcos do II Festival 
de Música da Primavera, organizado em parceria pelo Conservatório Regional de Música 
Dr. Azeredo Perdigão e pela Câmara Municipal de Viseu. A conferência esteve a cargo 
de Ana Serrano, que, acompanhada por uma orquestra de cordas, proporcionou um 
concerto pedagógico com temas clássicos, e não só, bastante conhecidos. 

Fica aqui o desejo de que, para o ano, este acontecimento cultural possa passar 
uma vez mais pelo Colégio da Via-Sacra.   

Rafaela Vieira, 6.º C

              Colégio acolhe II Festival da Primavera

Alunos expõem no Museu de Arte Sacra da Sé de Viseu

O contacto com a arte promove em 
todos nós experiências irrepetíveis. 
E foi a partir de uma visita ao Museu 
de Arte Sacra da Sé de Viseu que 
alunos dos 5.º e 6.º anos tiveram 
a oportunidade de contactar com 
testemunhos do nosso património 
cultural.

 Deste encontro, e de modo quase 
imprevisto, surgiu a oportunidade de 
os alunos observarem e desenharem 
as peças do espólio artístico. Nasceu 
posteriormente uma exposição de 
ilustrações, que esteve patente no 
Museu de Arte Sacra, entre 18 de 
Abril e 31 de Maio, criando por si só 
um novo olhar sobre a história da 
arte, revelado pelos olhos dos nossos 
alunos.

Prof.ª Carla Pinto

COZINHA BEM PORTUGUESA - SERVIÇO À LISTA
OS MELHORES MARISCOS - SERVIÇO DE CASAMENTOS

Av. Emídio Navarro                      Telef. 232 422 239
Edifício Avenida, 70-72                3500-124 VISEU

RESTAURANTE - MARISQUEIRA - SNACK-BAR
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No passado mês de Março, os alunos das turmas do 5.º ano realizaram uma visita de estudo à Biblioteca Municipal 
D. Miguel da Silva. A actividade, que já começa a ser habitual entre nós, insere-se no Plano de Incentivo à Leitura e 
deu a conhecer um espaço de cultura e lazer que, para alguns alunos, era totalmente desconhecido. 

A Biblioteca Municipal, para além de permitir o contacto directo com os livros e o acesso gratuito à leitura, 
constitui um espaço agradável de trabalho e estudo. Os alunos tiveram a oportunidade de manusear os livros, visitar 
uma exposição temporária e conhecer os vários espaços da Biblioteca. Mas o ponto alto da visita foi, sem dúvida, a 
visita à sala dedicada às pessoas com deficiência visual, onde todos puderam ver (e tentar ler) livros impressos em 
Braille. 

Foi uma experiência muito enriquecedora que é para repetir.                                   
                                       Prof. Rui Abel 

Feira do Livro 

Os professores de Língua 
Portuguesa promoveram, uma 
vez mais, a visita à Livraria 
Pretexto, que decorreu entre 
18 e 22 de Maio.

A Feira do Livro teve como 
objectivo fomentar leitura e 
cultura e foi dirigida a todos os 
alunos, do 5.º ao 9.º ano.

Grupo de Língua Portuguesa

Alunos do 5.º ano visitam a Biblioteca Municipal

Colégio da Via-Sacra e Câmara Municipal de Viseu assinam protocolo 

Semana da leitura

Realizou-se, na última semana do mês de Abril, 
a «Semana da Leitura», uma iniciativa acarinhada 
pelo Grupo de Língua Portuguesa, com o propósito 
de promover não apenas a leitura mas também a 
reflexão sobre o que se lê. 

Para além das iniciativas promovidas pelos 
docentes nas suas aulas, a Semana da Leitura foi 
marcada pela projecção/afixação de textos poéticos 

em diversos espaços do Colégio e pela produção de um 
livro manuscrito, intitulado «Poesia», no qual os alunos 

puderam revelar a sua veia poética e assim legar alguns 
pensamentos e ideias para a posteridade.

Prof. Rui Abel

Celebrou-se, no passado dia 12 de Maio, 
pelas 17h00, um protocolo entre a Câmara 
Municipal de Viseu e o Colégio da Via-Sacra, 
relativo às beneficiações da envolvente próxima 
deste estabelecimento de ensino.

O protocolo foi fruto da intervenção da 
APAVISA junto da Câmara, que pretendia não só 
aumentar a segurança dos alunos mas também 
contribuir para um melhor fluxo de trânsito.

As obras de 
beneficiação 
da envolvente 
foram realiza-
das durante 
o  p e r í o d o 
de férias da 
Páscoa.
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“À conversa sobre os afectos”

No dia 18 de Maio, as turmas do 6.º ano assistiram 
a uma acção de formação, intitulada «À conversa sobre 
os afectos» e orientada pela Dra. Cândida Cardoso, que é 
psicóloga na Escola Grão Vasco.

No início, foi-nos perguntado se conhecíamos algumas 
palavras relacionadas com afectos. Destacou-se a palavra 
“auto-estima”, ideia muito importante ao longo da 
acção.

De seguida, observámos uma apresentação em  
“PowerPoint”, que nos mostrava o quanto é importante 
sabermos que somos especiais em alguma coisa e termos 
confiança em nós próprios.

No final, vimos um filme que falava sobre decisões 
difíceis que temos de tomar, pois qualquer que seja a nossa 
escolha há alguém que não fica satisfeito connosco e com 
a nossa atitude, sejam os nossos amigos ou os nossos pais, 
por exemplo.

Concluímos que devemos fazer sempre o que achamos 
que está correcto, nem que para isso tenhamos de ir contra 
a vontade dos nossos amigos e colegas. Por isso é que 
devemos ter uma boa auto-estima, para não nos deixarmos 
influenciar por comportamentos negativos.

Maria Inês, Beatriz Campos e Tatiana Soares, 6.º C

O grupo ABC do Teatro levou ao palco do Teatro Mirita 
Casimiro, no passado dia 29 de Maio, a comédia “Um 
Fantasma Chamado Isabel” de Henrique Santana.

O hilariante enredo cria-se à volta de um inesperado 
episódio vivido por um homem 
casado, que, chegando ao seu 
carro, encontra uma senhora 
que vem a desmaiar nos seus 
braços. Ao ajudá-la, fica com 
marcas de batom na roupa e 
entranha-se-lhe o cheiro do 
perfume feminino. Por essa 
razão, percebe que contar a 
verdade à sua mulher não 

ABC do Teatro participa no X Festival de Teatro Jovem

lhe servirá de nada. Assim, pede ajuda ao seu sogro e a 
um tio, tentando então os três arquitectar uma forma de 
encobrir aquela situação.

Resta saber, pois, como surge o fantasma…
“Estratégia” masculina, de um lado, e “intuição” 

feminina, do outro, propiciaram confusões várias e 
mentiras imensas em palco. No público que encheu o Mirita 
Casimiro, enormes gargalhadas.

Estão de parabéns os actores Mariana Marques (9.º 
B), Nuno Loureiro (9.º B), Ana Fernandes (9.º C), Manuel 
Lopes (8.º C), José Ramalho (6.º A), Mariana Santos (6.º B), 
Catarina Reis (6.º C), Tatiana Soares (6.º C), Diana Santos 
(5.º B) e José Carlos Paiva (5.º D), e, evidentemente, as 
professoras Márcia Leite e Sónia Almeida, que sempre nos 

surpreendem.

Adolescentes: “A Família e a Escola”  
No âmbito do Projecto “Educação para a Saúde” 

decorreu, no passado dia 8 de Maio, na Biblioteca do Colé-
gio, a palestra “A Família e a Escola”. Estiveram connosco 
a Dra. Alzira Ferrão, o Dr. Carlos 
Figueiredo e a Dra. Sónia 
Santos, Médicos Pe-
diatras da Consul-
ta de Adolescên-
cia do Hospital 
de S. Teotónio de 
Viseu. 

Foi um serão de 
reflexão para Pais, Encar-
regados de Educação e Professores, “para que todos 
continuemos a acreditar, que é possível viver uma Ado-
lescência, sem medos”!

Reflectiu-se sobre os ingredientes “afecto, comuni-
cação, adultos de referência, regras, limites, valores e 
diálogo” para a vivência de uma adolescência saudável! 

   Projecto “Educação para a Saúde”
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Fair Play

Decorreu, no dia 15 de Março, no Parque do Fontelo, em Viseu, a sexta etapa da Taça Coca-Cola, na qual a equipa 
feminina do Colégio da Via-Sacra se sagrou campeã.

A final foi disputada com a equipa Academistas e acabou por ser necessário recorrer 
às marcas de grande penalidade, tendo a equipa do Colégio ganho por 2-1. 

Graças à vitória alcançada deslocar-nos-emos à Academia do Sporting 
Clube de Portugal, em Alcochete, no próximo dia 6 de Junho, para disputar 
a fase nacional.

Como capitã de equipa, é muito gratificante estar à frente deste 
magnífico conjunto de dezasseis jogadoras: dez estudam presentemente 
no Colégio, nos 8.º e 9.º ano; as restantes seis são antigas alunas da nossa 
escola. 

Claro está que nada disto seria possível sem o nosso grande professor 
Sérgio Silva. A ele devemos a felicidade de estarmos a viver o realizar 
de um sonho, e é com muito orgulho que iremos representar o Colégio e 
Viseu!

A todos aqueles que sempre acreditaram e que continuam a acreditar 
em nós, aqui fica o nosso muito sincero “Obrigado”.

Raquel Baptista, 9.º C

Terminaram as competições do Desporto Escolar. As diferentes modalidades tiveram um bom desempenho, cujos 
resultados aqui se apresentam.

Ténis de Mesa

Na modalidade de Ténis de Mesa, duas das equipas de Infantis classificaram-se em 5.º e em 7.º lugar.
No mapa final, na prova de individuais, estiveram presentes os alunos: Daniel Carvalho, Nuno Monteiro, Pedro 

Santos e Rui Ferreira, todos do 7.º B
O Daniel Carvalho classificou-se em 8.º lugar. 

Futsal Infantis Masculinos
3.º lugar da fase distrital

Futsal Iniciados Femininos
3.º lugar da fase distrital

Futsal Iniciados Masculinos
2.º lugar do grupo

Basquetebol Iniciados Masculinos
6.º lugar na fase distrital

Andebol Iniciados Masculinos
3.º lugar do grupo

Olimpíadas de Atletismo

Decorreram, no Parque do Fontelo, no dia 3 de Junho, as Olimpíadas de Atletismo, actividade promovida pelo 
grupo de Educação Física.

As provas começaram pelas 14h30 e foram disputadas por alunos do 5.º ao 9.º ano.
Parabéns a todos os participantes!

Equipa Feminina do Colégio da Via-Sacra Campeã
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REPÓRTER 
MOCHO

BILHETE DE IDENTIDADE
NOME: Márcia Leite                                         

 PROFISSÃO: professora de Ciências da Natureza e de Matemática

Este ano lectivo, o Repórter Mocho quis conhecer o outro lado de mais uma professora. Aqui fica a nossa conversa  
com a simpática professora Márcia.

Repórter Mocho - De que mais gosta nesta profissão de professor?
Professora Márcia - Aquilo de que eu gosto mais é de estar com os alunos, partilhar saber e experiências com 

eles. Enriquecer.

R.M. -  E de que é menos gosta?
Professora Márcia - A parte de que eu gosto menos é da burocracia. Sei que é importante, mas é pouco apela-

tiva.

R.M. -  Como nasceu o gosto pelas Ciências da Natureza e pela Matemática?
Professora Márcia - Sempre gostei das duas disciplinas na escola. Adoro a natureza e o corpo humano e, na 

Matemática, os desafios.

R.M. - Que recordações guarda da sua infância e da sua adolescência? 
Professora Márcia - Recordo-me bem dos passeios nas serras com o meu pai, os banhos de cachoeira, as brinca-

deiras e brigas com os meus irmãos. O Carnaval também foi sempre vivido com muita euforia.

R.M. - Quando estava sentada nos bancos da escola, alguma vez imaginou que estaria no papel de docente?    
Professora Márcia - Não, nem me passou pela cabeça.
 
R.M. - Como gosta de passar os tempos livres?
Professora Márcia - Gosto de fazer muitas coisas… Ir a espectáculos, ao cinema, viajar, ler, estar com a família 

e amigos. Também gosto de fazer teatro, dançar e caminhar na Natureza.

R.M. - Diga-nos um filme que nunca tenha esquecido. 
Professora Márcia - Já vi vários filmes. O primeiro que me vem a cabeça é “Braveheart”, de e com Mel Gibson. 

A história é muito bonita e a mensagem também. A luta pela liberdade de es-
colha, os direitos humanos, a convicção em ideais, a determinação, são valores 
e atitudes na vida. 

R.M. - Qual o seu livro favorito? Porquê?  
Professora Márcia - Também tenho vários livros fa-

voritos. Considero que um bom livro é 
aquele  que é capaz de me envolver na 
sua história. Um livro que me marcou e 
que me despertou definitivamente para o 
prazer da leitura  foi “Marina, Marina” de 
Carlos Heitor Cony. Não sei quantos anos 
tinha, mas acho que deveria estar no 5.º 
ano, ou seja, talvez tivesse 11 anos. O 
livro conta a história de uma jovem que 
perdeu a sua mãe e vive com o pai na 
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O outro lado da… professora Márcia Leite

REPÓRTER MOCHO
Natureza, literalmente. Todos os conhecimentos, ensinamentos e educação da jovem partem do pai e dos seus livros. 
Por alguma razão, de que já não me recordo, têm de ir viver para a cidade, o que vai trazer muitas aventuras àquela 
jovem, que acaba por partilhar conhecimentos dos dois mundos com os seus novos amigos.

R.M. -  Qual a viagem de sonho que ainda não teve oportunidade de realizar?
Professora Márcia - A viagem de sonho que ainda não tive oportunidade para realizar seria à Floresta Amazónia 

e à Índia. Também tenho o sonho de ver uma baleia de muito perto.

R.M. -  Complete a seguinte frase: “Para mim, aquilo que realmente interessa na vida é …”
Professora Márcia - Saúde, alegria, paz, “luta” pelo que é certo e melhor. Encontrar felicidade em tudo que 

faço.

R.M. - Imagina-se a regressar à sua terra natal? É algo que lhe passa pela mente ou que está arrumado numa 
prateleira bem alta?   

Professora Márcia - É algo que me passa pela mente. Tenho raízes muito fortes no Brasil. Apesar de já viver em 
Portugal há 20 anos, identifico-me muito com a maneira de ser e de estar do meu povo ou, talvez seja mais correcto 
dizer, da minha família. Nunca deixei de ter saudades e sempre fiz por não perder as raízes.

R.M. -  Gostaria de deixar uma mensagem aos alunos deste Colégio? 
Professora Márcia - Sei que não é fácil — até porque também já tive a vossa idade — acreditar na influência que 

a nossa juventude pode ter na nossa vida futura. Por mais “sorte” que outros pareçam ter, trabalhar com responsabi-
lidade e dedicação é uma ferramenta que traz sempre “sorte”. A humildade e a abertura para os outros e para as 
nossas necessidades e perspectivas também nos abrem horizontes e fazem com que os outros nos respeitem, como 
pessoas e profissionais.

  Entrevista realizada por Tatiana Soares e Rafaela Vieira, 6.º C
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REPÓRTER MOCHO

Clube de Dança

O Repórter Mocho dá-vos a conhecer o Clube de Dança, uma novidade deste ano lectivo que está a chegar ao fim. 
Aqui fica a nossa conversa com a professora Stéphanie Oliveira. 

Repórter Mocho - Imaginamos que pratique dança há algum tempo. Como 
é que nasceu o seu interesse por esta actividade?

Professora Stéphanie - Comecei muito cedo, aos 3 anos de idade, porque a 
minha irmã mais velha já dançava e eu queria “imitá-la”. Os meus pais também 
concordaram com a ideia porque é uma arte de que eles gostam muito. Depois 
nunca mais quis parar… E com apenas 8 anos já dizia que queria ser professora 
de dança. Os meus pais tudo fizeram para me ajudar nesse meu sonho.

 
R.M. - Como define a arte da dança?
Professora Stéphanie - A dança é a arte da expressão corporal. Baseada 

no movimento do corpo, a dança utiliza o espaço e o tempo. É um trabalho 
metódico pois conjuga o movimento, os passos, a técnica e o tempo.

 
R.M. - Quais lhe parecem ser as qualidades ou características necessárias 

para se ser um (bom) dançarino?
Professora Stéphanie - É necessário ter muita força de vontade, gosto, 

“raiva”, paixão, não ter medo de sofrer, nunca desistir, ser dinâmico e ter 
muita energia. Mas, mais do que tudo isto, é fundamental ser apaixonado pela 
dança em geral.

 
R.M. - Como se desenrolam as sessões do Clube?
Professora Stéphanie - As sessões do Clube compreendem duas fases: a 

primeira é a do aquecimento; na segunda, aprende-se uma coreografia.
 
R.M. - Que balanço faz das actividades desenvolvidas até à data?
Professora Stéphanie - Como professora, tenho pena que algumas alunas 

tenham desistido. No entanto, compreendo que é um pouco complicado iniciar 
uma actividade de dança a partir do zero…

Para as alunas que se mantiveram no 
Clube, aqui fica o meu agradecimento. 
Espero que continuem entusiasmadas e 
motivadas. Esse grupo de trabalho vai 
fazer uma apresentação muito simples 
no dia do Concerto e também o dia 19, 
no Sarau. Não podemos esquecer que foi 
o primeiro ano e a dança não se aprende 
de um momento para o outro... 

R.M. - Quer deixar algum convite 
para eventuais interessados no Clube de 
Dança?

Professora Stéphanie - Quem estiver 
interessado em assistir a uma aula com 
alunas mais velhas só tem de vir falar 
comigo para combinar!
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MERGULHAR
NOS LIVROS

ENTREVISTA 
COM . . .

 Prof. Humberto Abrunhosa

A «Ecos da Via-Sacra» entrevistou, nesta edição, o professor Humberto 
Abrunhosa, Presidente da Delegação de Viseu da ACAPO (Associação dos 
Cegos e Amblíopes de Portugal).

Nasceu em Penela da Beira, em 1961. Aos nove anos de idade ficou 
cego. Prosseguiu os seus estudos e concluiu licenciatura em Ciências 
Religiosas. É hoje docente no Agrupamento de Escolas de Mundão.

Ecos da Via-Sacra — Quantos cegos existem em 
Portugal?

Prof. Humberto Abrunhosa — Segundo os últimos 
sensos, existem cerca de 156 mil cegos em Portugal.

EV — Quais são as maiores dificuldades que um 
deficiente visual enfrenta hoje?

Prof. Humberto Abrunhosa — Barreiras arquitectónicas 
e integração no mundo de trabalho.

EV — Quais são os principais projectos e serviços 
desenvolvidos pela ACAPO de Viseu?

Prof. Humberto Abrunhosa — Sensibilizar a opinião 
pública para a problemática da Deficiência Visual, 
levantamento dos deficientes visuais e das suas 
necessidades, integrar socialmente os deficientes visuais, 
prestar apoio/orientação/encaminhamento à população 
com Deficiência Visual em articulação, para uma melhor 
inserção a nível escolar, profissional e social. 

EV — Como é o seu dia-a-dia?
Prof. Humberto Abrunhosa — Muito trabalho a 

nível escolar intercalado com as exigências da 
Delegação de Viseu da ACAPO.

EV — Como anda na rua? Anda sozinho?
Prof. Humberto Abrunhosa   Sozinho quando é 

necessário, mas sempre que possível acompanhado pelo 
cão-guia.

EV — Como se formou e se tornou professor?
Prof. Humberto Abrunhosa — No ensino normal, apenas 

com professores de apoio até à conclusão do 12.º ano. 
Depois realizei, na Universidade Católica, a licenciatura 
em Ciências Religiosas.

EV  — Já se sentiu discriminado no seu trabalho ou 
em outros ambientes?

Prof. Humberto Abrunhosa  — Não, até à data não.
EV — Que mensagem gostaria de deixar aos alunos 

do Colégio?
Prof. Humberto Abrunhosa — Vejam as pessoas 

portadoras de deficiência da mesma forma como olham 
para outras pessoas. Mesmo sendo diferentes, têm as suas 
capacidades e competências como qualquer cidadão.
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MERGULHAR
NOS LIVROSCOM . . .

  “Ulysses Moore - A Porta do Tempo” de Pierdomenico 
Baccalario

“Ulysses Moore — A Porta do 
Tempo” pertence a uma colecção 
cujas histórias falam de dois irmãos, 
Jason e Júlia, que vão viver para 
Kilmore Cove. Esta aldeia, caída 
no esquecimento, está repleta de 
mistérios: tem uma estátua de 
um rei desconhecido, a linha de 
caminho de ferro não vai dar a 
lado algum e, mais estranho ainda, 
não aparece em nenhum mapa ou 
enciclopédia… 

Jason e Júlia vão morar para 
a vivenda Argo, cujo antigo 
proprietário era Ulysses Moore. 
Moore deixou vários enigmas para 
serem desvendados e Jason e Júlia, 
na companhia de Rick, de quem se 

tornam amigos, vão ter de passar por muitos mistérios, aventuras, emoções 
e perigos. Atreves-te a acompanhá-los?

Sofia Dias, 6.º C

“O Vendedor de Sonhos” de Augusto Cury

“O Vendedor de Sonhos” fala-nos 
de um homem à beira do suicídio 
salvo por alguém que, com as suas 
palavras, o demove dessa intenção. 
A partir daqui, resolve acompanhá-
lo na sua senda de resgate de 
maltrapilhos que vai conhecendo 
pelo caminho e dando-lhes um novo 
valor como seres humanos. 

Através da leitura desta obra, 
Cury leva-nos a olhar para dentro de 
nós, mas também nos obriga a sair 
de nós, do nosso ego, em direcção 
ao outro, fazendo-nos reflectir sobre 
as nossas fraquezas, preconceitos, 
medos, decepções e negações. 

Para quem gosta de ser estimulado 
sobre a sua própria existência, 
recomendo esta leitura. 

Prof.ª Fernanda Faustino  

O “meu” Livro

Como autor do livro “Pinceladas 
da Imaginação”, estou muito satisfeito 
com o resultado. Sempre gostei de dar 
asas à imaginação; para mim, melhor 
que viver é imaginar. O meu livro 
contém valores que, na minha opinião, 
são importantes para qualquer ser 
humano: a simpatia, a honestidade, a 
amizade, a partilha … Procurei englobá-
-los em histórias divertidas de pessoas 
e animais. Quero agradecer a todos 
os que me apoiaram este projecto, 
incluindo o Colégio. 

Espero que gostem. 

Gonçalo Almeida, 5.º C 

“Pinceladas da Imaginação”

No passado dia 2 de Maio,foi apre-
sentado, na Biblioteca D. Miguel da Silva, 
o livro “Pinceladas da Imaginação” do 
aluno Gonçalo Almeida. Foi sentida a 
emoção e o orgulho de todos aqueles 
que acompanharam o Gonçalo, desde 
sempre, na construção deste projecto. 

Desde já fica a promessa de mais tra-
balhos deste pequeno escritor, que luta 
pelos seus grandes sonhos.  

                          Clube de Jornalismo
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“A Princesinha” 
 de Frances Burnett

“A  Pr inces inha” 
conta a história de uma 
menina chamada Sara.

Sara foi  para um 
colégio e era muito bem 
tratada por todos, pois 
era muito rica. Porém, no 
seu aniversário, a menina, 
que já não tinha mãe, 
recebeu a notícia de que 
o seu pai tinha falecido, 
sem lhe deixar dinheiro 

algum. A partir daí, Sara começou a ser tratada como 
uma empregada e até passava fome... 

Mas, num dia de Inverno, algo acontece que vai 
transformar a vida da nossa protagonista. O que terá 
sucedido?

Mergulha neste livro e descobre a resposta. Verás 
que não te arrependes!

Tatiana Soares, 6.º C

MERGULHAR
NOS LIVROS

“Bia e Fred na Amazónia”
de Marta Gomes 
e Nuno Bernardo 

      Neste entusiasmante livro de 
Marta Gomes e Nuno Bernardo, 
Bia e Fred vão, contrariados, 
para o Brasil, para visitarem 
a floresta Amazónia com os 
pais. Mas, logo à chegada 
ao aeroporto, vão vendo 

coisas estranhas, como um casal 
suspeito… Coincidência das coincidências, os 

dois tinham o mesmo destino que Bia e Fred! Até o 
mesmo hotel! 

Quando descobrem que aquele casal queria 
destruir o hotel Juma, Bia e Fred percebem que têm 
de os impedir! Conseguirão eles ultrapassar todos os 
castigos que os pais lhes deram e evitar o pior?

Parte à aventura e embarca na leitura! Não 
percas tempo!

                            Beatriz Figueiredo, 6.º C
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MERGULHAR
NOS LIVROS A Centésima Lição
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A Centésima Lição

Côro orpheonico

Não devemos deixar de fazer referencia 
á maneira brilhante por que se apresentou, 
nas solemnidades de quinta feira santa, na 
egreja do Seminario, o côro orpheonico 
composto de seminaristas e amadores, sob 
a direcção do sr. Padre Barreiros.

Ouvimos fazer-lhes as mais lisongeiras 
apreciações, o que não nos surprehendeu, 
pois tinhamos já observado, nos ensaios, o 
bello effeito daquella massa de vozes.

Depois os trechos executados, entre 
elles um Miserere do saudoso Padre José 
d´Almeida e Silva, eram de effeito se-
guro.

Fazemos votos porque o côro orpheonico 
se faça ouvir muitas vezes, e felicitamos o 
seu director. 

«Correio da Beira», de 19 de Abril de 1911

“O Primeiro Anno” de muitos...
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A Centésima Lição

«Correio da Beira», de 29 de Novembro 
a 20 de Dezembro de 1911

Já naquela altura ...

Coisa séria ... mas com humor!
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A Centésima Lição

O Mestre

Meu colégio dos tempos de menino,
menino que fiquei pela vida fora…
Meu colégio e meu mestre de ainda agora,
ligados para sempre ao meu destino!

Porque perdi meu pai, de pequenino,
o meu mestre é que me deu, a toda a hora,
a medida da força que em nós mora
e redobra no corpo mais franzino…

Forjou-me um estilo e a cada companheiro,
sem nos tornar formiga em formigueiro:
até nos deixou sós, algumas vezes.

Padre António Barreiros, mestre e amigo:
pelo muito que me deste eu te bendigo
e ao teu colégio-lar de portugueses!

  Ernesto de Matos Viegas de Moura Coutinho
  Junho de 1978

  (publicado no «Jornal da Beira» de 24 de Agosto de 1978)
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PARA  ESCRITAESPAÇO 
CO

N
CU

RS
O

 L
IT

ER
ÁR

IO A tabuada do três

Três vezes um três
Vai para ao pé de um chinês.
Três vezes dois seis
E pinta-o com uns pincéis.
Três vezes três nove
Vai para casa quando chove.
Três vezes quatro doze
Para que a mosca não pouse.
Três vezes cinco quinze
P’ra esta não arranjo rima,
Nem eu nem a minha prima.
Três vezes seis dezoito
Essa rima com biscoito.
Três vezes sete vinte e um
Sete macacos e tu és um!
Três vezes oito vinte e quatro
e há aí um arroz de pato?
Três vezes nove vinte e sete
Mais um prato de esparguete.
Três vezes dez trinta
Ronaldo faz uma finta!

Maria Guadalupe, 5.º B

                   

- Dizer o que se pensa sem se ser penalizado;

- Tomar decisões;

- Ter liberdade de expressão;

- Fazer críticas;

- Escolher a religião ou o país para viver sem se ser oprimido;

- Votar;

- Publicar notícias sem censura;

- Lutar por aquilo em que se acredita;

- Não ser pressionado a fazer o que não se aceita;

- Ir para onde se quiser sem se ser perseguido;

- Escrever livremente;

- Errar sem sermos torturados;

- Dizer não ao que não concordamos;

- Criar sem limites.

Liberdade

  
  

   
A

na
 Is

a,
 9

.º
 A

6.º A
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Menino de rua
Menino de ruaNão sabe p’ra onde ir

O amor passa longe
Não sabe sorrirBrinquedo de panoDe roupa rasgadaDe tanto esperarA esperança é largada

Ana Isa, 9.º A

ESPAÇO PARA  ESCRITA
Pensador,

O poeta ama a poesia!

Encara o poema como um irmão,

Transmite sentimentos no papel,

Arranca palavras do seu coração!
Mariana Campos, 7.º B

Poeta

É ser um trabalhadOr

 Que para sobrevivEr

                            Tem que dar

  Apenas o seu Amor.
Ana Francisca, 7.º B

Quando Lês um livro,

Imaginas, sentes

e  Vês

tudo aquilo que queRes um dia

vOltar a ser.
Ana Oliveira, 7.º B
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PARA  ESCRITA PARA  ESCRITAESPAÇO 
O Império dos 5.os

As aulas tinham acabado e o João sentia-se aborrecido. 
Como os pais não tinham férias, tinha de ficar um mês em 
casa. As suas férias estavam a ser uma desilusão total.

— Que rico descanso… — resmungava ele. — Este dia 
está uma brasa, o Sol não pára de aquecer… Mais valia 
estar na escola com os meus colegas, nem que fosse a 
ouvir sermões dos “stôres”!

E passava o dia inteiro sentado no sofá, à frente da 
televisão.

Mas, a certa altura, surgiu à frente dos seus olhos 
amuados a “publicidade do dia”… Dizia assim o anúncio:

— Temos hoje uma “graaande” novidade para si, pois 
pode ganhar uma viagem pelo mundo! Só tem de estar 
atento à mensagem que vai passar em rodapé e tentar 
desvendar o mistério! Se souber a resposta, não hesite: 
ligue para o 808 123 567! “Boooa” sorte!

— Finalmente! — exclamou o João. — Aqui está uma 
boa forma de passar o tempo! 

Depois de ler o enigma, o João marcou o número com 
grande confiança. De tanto olhar para o rodapé que ia 
passando, até começou a ficar com os olhos vermelhos!

O programa entretanto começou. Primeiro, atenderam 
a chamada da D. Etelvina, da lavandaria. Mas ela não 
adivinhou. Depois, foi a do avô Patrício, que também não 
conseguiu adivinhar.

E o João pensava:
— À terceira é de vez, à terceira é de vez…
E qual não é o seu espanto quando atendem a sua 

chamada! Respondeu à adivinha e… acertou!!!
 — Parabéns! Ganhou uma viagem pelo mundo 

inteiro!
O João nem queria acreditar. Passou a tarde em pulgas, 

à espera que os pais voltassem do trabalho para lhes contar 
a novidade. Como iriam eles reagir?

Para grande tristeza do João, os pais não reagiram 
muito bem, não só porque não podiam faltar ao trabalho 
mas também porque o telefonema fora feito sem a 
autorização deles. Mas, depois do merecido raspanete, 
os pais concordaram que o João poderia ir, se o seu primo 
Pedro, que também era seu padrinho, fosse com ele. 

Felizmente, o Pedro aceitou o convite sem hesitar:
— Mas é claro que eu vou! Quase seremos dois “William 

Fogg”. Só não vamos dar a volta ao mundo em oitenta 
dias! Hehe…

Na semana seguinte, os pais do João levaram-no a ele 
e ao Pedro ao aeroporto. Depois das despedidas, entraram 
no avião. Aí, uma hospedeira entregou-lhes uma carta do 
concurso.

 — Que estranho — comentou o João —, não estava à 
espera de nenhuma carta… Vamos lá ver o que dizem.

Na carta, explicava-se que, em alguns dos países por 
onde iam passar, iriam encontrar pistas que permitiriam 
formar uma palavra, e que esse era o desafio-surpresa.

— Que engraçado! A viagem vai ser ainda mais 
animada!

E assim foi. Em cada país por que passavam, tentavam 
descobrir se havia alguma pista escondida, pois só havia em 
alguns. Passaram pelo Japão, pelo Brasil, pela França, por 
Itália, pela Inglaterra, pela Holanda, pela Suiça, enfim… 
Tantos lugares, todos tão diferentes… 

E lá foram recolhendo as pistas: no total, encontraram 
dois “A”, dois “I”, um “L”, um “M” e um “F”.

— Que palavra será esta? Não percebo nada —   
queixava-se o João.

O Pedro começou então a fazer tentativas: 
— “MALA” não é, sobram letras… “FILA” também não… 

“ALMA”? Não, continuam a sobrar…
— Acho que já descobri… “FAMÍLIA”! É “FAMÍLIA”!   

exclamou o João.
Era, de facto, essa a palavra. E foi então, com a 

descoberta da palavra misteriosa, que as saudades 
apertaram ainda mais. Mas não demorou muito a que o 
João regressasse a casa, e apertasse os seus pais num forte 
abraço. A viagem terminara.

E a nossa história também!
Fim!                         
                               5.º A, 5.º B, 5.º C e 5.º D

“Um sonho tornado realidade”
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9.º ANOE AGORA?...

Visita à Escola Secundária Alves Martins

Eu estava ansioso e animado com a visita que ia fazer 
à Escola Secundária Alves Martins, na companhia do meu 
pai, da Dr.ª Sofia, psicóloga do Colégio, e do professor 
Simão, que já trabalhou aqui no Colégio. 

Foi o professor Simão fez as honras da casa. Comecei  
por conhecer a Secretaria. No percurso para o Ginásio, 
tive a oportunidade de ver uma exposição dos alunos do 
Curso Profissional de Design sobre Miguel Torga. 

Depois, fomos ao refeitório que, ao contrário do que 
eu esperava, não era assim tão grande. A cozinha é que era 
bem alta. Nesse piso, vi ainda os balneários, o auditório e o 
recreio exterior, com acesso para os campos de futebol.

Dirigimo-nos depois ao Bar dos alunos, um espaço 
diferente do nosso, pois era gigantesco. 

De seguida, fomos, finalmente, às salas de aula. O 
professor Simão disse-nos que, nas mudanças de sala, 
durante os intervalos, havia alguma confusão, pois as 
turmas não têm uma sala que lhes esteja destinada. 

Depois, vimos a Biblioteca, bem recheada. Também 
há uma videoteca. 

Finalmente fomos à Sala de Professores e ao Conselho 
Executivo.  A professora Natividade 
Rocha, vice-presidente, recebeu-nos 
com simpatia e ofereceu-me o jornal 
da Escola “Entre Nós” e o Anuário. 

Terminada a visita, fiquei muito 
satisfeito e cheio de vontade para 
começar o trabalho naquela que 
espero que venha a ser a minha futura 
escola.

Jorge Lopes, 9.º A

Semana de Orientação Escolar e Profissional

No passado dia 13 de Maio, realizou-se, no antigo 
ginásio do Colégio, uma Sessão de Orientação Vocacional, 
actividade esta que tinha como destinatários os alunos 
do 9.º ano.

Participaram nesta iniciativa as escolas profissionais 
Mariana Seixas, Profitecla e Torredeita, assim como a 
Escola Secundária Viriato. A representá-las, estiveram as 
respectivas Psicólogas. 

Assim, a representante da Escola Mariana Seixas 
apresentou às turmas, em suporte informático, algumas 
das actividades desenvolvidas pelos alunos ao longo do 
ano.

Por seu turno, a psicóloga da Escola Secundária Viriato 
entrou em diálogo com os alunos sobre os cursos existentes 
na escola e respectivas disciplinas. 

Também a psicóloga da Profitecla falou, de forma 
rápida, sobre os cursos existentes, dando maior ênfase 
aos cursos novos.

Finalmente, a Escola de Torredeita apresentou um 
conjunto de sete histórias relacionadas com a fase da 
adolescência, mas marcadas pela tristeza e tragicidade. 
Foi uma actividade interessante e inesperada porque, 
posteriormente, os alunos puderam intervir de modo a 
alterar o fim daquelas dramatizações.

Ana Pina, 9.º A
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E PAUTAS
UM OLHARSOBRE . . .

Tudo se tornou real ao longo dos 
cinco anos passados nesta casa. Foi 
aqui que, de criança, passei a ser uma 
adolescente preparada e decidida a 
seguir sempre em frente, sem nunca 
desistir. Brinquei, aprendi, convivi e 
cresci com o apoio dos professores, 
dos funcionários, dos colegas…

Agora que a minha viagem nesta 
escola está a chegar ao fim, olho para 
o passado e vejo, nitidamente, como 
tudo foi feito com trabalho, estudo 
e dedicação, e que levo recordações 
que nunca irei esquecer. Gravei tudo 
na memória: as primeiras aulas nesta 
casa, algumas tristezas e discussões, 
muitas alegrias, aulas divertidas, óp-
timos professores, boas notas. 

Nem sempre mantive o melhor dos 
comportamentos, é verdade, nem 
sempre fui a mais correcta, mas nin-
guém é perfeito… No entanto, tentei 
sempre ser eu mesma, estar atenta nas 
aulas, ajudar os amigos que precisa-
vam, colaborar com quem mo pedia. 
 Desta casa, vou guardar para 
sempre as melhores lembranças, do 
quanto foi bom estudar aqui, conhecer 
novas pessoas e aprender. Aprender 
nas aulas e aprender a viver.

Até sempre, Colégio da Via-Sa-
cra!

             Rita Nápoles, 9.º C

É com lágrimas nos olhos que 
recordaremos o glorioso Colégio da 
Via-Sacra.

Foram cinco anos repletos de 
alegrias, malandrices, esforço, ner-
vosismo. Aprendemos imenso, não só 
as matérias de todas as disciplinas 
que estudámos mas também o mais 
importante: aprendemos a conviver 
com os outros e a formar-nos enquanto 
pessoas.

Fizemos grandes amigos, conhece-
mos pessoas excepcionais e inesque-
cíveis que vão ficar connosco para o 
resto da vida, juntamente com a sua 
sabedoria. Não vamos mencionar no-
mes, pois cada pessoa com quem nos 
cruzámos no Colégio teve um signifi-
cado importante para a nossa vida. E 
sabem disso! Muito obrigados!

Parece que foi ontem o primeiro 
dia em que pisámos o chão do Co-
légio... Tínhamos apenas 10 anos e 
entrávamos para o 5.º ano, muito 
entusiasmados com a estrondosa mu-
dança. Agora são já os nossos últimos 
dias nesta brilhante instituição. 

É com saudade e emoção que re-
cordaremos o Colégio da Via-Sacra e 
todos os momentos aqui passados.

Casa espaçosa, grande, antiga e 
de cor amarela. Foi assim que cada 
um de nós viu pela primeira vez o co-
légio que iríamos frequentar durante 
cinco anos… “Uma eternidade!...”, 
pensava eu. Quem diria que seriam os 
cinco anos mais marcantes da minha 
vida?...

Tudo começou com a tradicional 
“Caça ao Tesouro”, jogo que tinha o 
objectivo de todos ficarem a conhecer 
melhor o Colégio.

Olho para trás e agora percebo… 
que o maior tesouro diante dos meus 
olhos era, de facto, aquele velho ca-
sarão amarelo-pálido. Não por causa 
do seu tamanho, ou do seu espaço, ou 
da sua dinâmica, mas sim pelo cheiro a 
sabedoria que percorria todos aqueles 
corredores.

Apenas conhecia duas pessoas da 
minha turma, e sempre pensei que 
ficaria por ali.

Quem diria que esses outros alunos 
são agora os meus melhores amigos!... 
Os companheiros com quem partilho, 
dia a dia, todas as emoções, tristezas, 
alegrias e saberes.

Foi com o Colégio que aprendi, 
na verdade, um dos maiores — senão 
o maior — valor da vida: a amizade. A 
escola sempre nos ensinou a deixar as 
diferenças de lado, a respeitar, a amar 
e a não desiludir.

Para além disso, adorei aprender 
tudo o que sei hoje. Sempre gostei 
mais de algumas disciplinas do que de 
outras, mas uma coisa garanto: os pro-
fessores conseguiram fazer magia!... 
De repente, a arte de aprender, estu-
dar, memorizar… tornou-se deveras 
interessante e competitiva. Queríamos 

Uma “mão cheia” de anos no Colégio

saber sempre mais, até os pormenores 
mais ridículos.

Neste momento, olho para mim 
e vejo uma pessoa com valores, sen-
sata, mais inteligente, responsável, 
respeitadora, com uma mentalidade 
nova, educada, amiga, enfim… um 
novo eu!

Por isso, UM “SUPER” OBRIGADA, 
VIA-SACRA!

Mariana Marques, 9.º A

Com orgulho diremos: “Eu estudei 
no Colégio da Via-Sacra”.

Mariana Mercatelli, 9.º B
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CINEMAHORADO RECREIO

Word Search
Find the following words:

Giraffe
Banana
Elephant 
Pig
Toilet
Bed
Bunny
Strawberry
Dog
Puzzle
Bath
Ant
Bee
Lemon
Table
Cat

S T R A W B E R R Y X
Q W E R T Y U O P L K
B A N A N A R A D Y G
D C T A B L E A O V I
D I B A T H G  O G W R
B U N N Y B B S F J A
J P I G H I B N O O F
K P U Z Z L E T I P F
R L Q P O N D M L C E
L E M O N S T U E A S
X Y E L E P H A N T A

Clube de Inglês — Iniciação
Diana Santos, 5.º B

Guitar Hero World Tour

“Guitar Hero World Tour” é um novo jogo para a Playstation que consiste em tocar guitarra, baixo ou bateria. 
Para quem quiser treinar, é um bom jogo de coordenação, mãos e visão. Não se pode dizer que os gráficos sejam 
excelentes, mas se quisermos tocar quitarra até “cair para 
o lado”, é um dos melhores jogos para o fazer.

Em sonhos, muitas vezes queremos fazer parte de uma 
banda mundial. Treinem no “Guitar Hero” e, quem sabe, 
triunfarão na vida real. Cria o teu jogador, cria a tua banda, 
o teu som, a tua música e diverte-te a fazer história. 

Gonçalo Medeiros, Guilherme Lemos, 
João Conde e José Ramalho, 6.º A   

Desafio Matemático

Une os nove pontos entre si sem 

levantares o lápis.

       

•  •  •

•  •  •

•  •  •

Conhecimento:
http://translate.eu.com
www.meteo.pt
www.googleearth.com / www.googlemaps.com
www.altavista.com
www.youtube.com
www.ask.com / www.suapesquisa.com
www.gave.pt

Os alunos da turma B do 6.º 
ano desenvolveram, ao longo deste 
ano lectivo, aquilo a que chamaram 
“Ciberteca”, uma “biblioteca” de sítios 
da internet de várias e diversificadas 
áreas. 

Deixamos aqui algumas das 
sugestões apresentadas ao longo do 
ano… E não se esqueçam: aproveitem, 
mas com MUITO cuidado!

Jogos:
www.1001jogos.pt
www.brincar.pt
www.jogoscelular.net
www.jogos10.com
www.girlsgogames.com
www.jogajogos.com
www.miniclip.com

Sítio em Destaque
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HORADO RECREIO

Bernardo Gonilho, 6.º B

Está aqui! Ricardo Oliveira...

  Estou
   aqui 
  para
 ganhar!

Espero
   eu!

Os condutores
    estão a
        postos! 

 Partiram!

A corrida está 

renhida, mas o 

nosso português 

não desiste.

Tenho de 
ganhar!

O inglês é 
bom nisto!

 
This portuguese 

guy is
     good at
         this...

Depois de 

sete longos 

minutos, 

já se vê

 a meta.

Boa 
corrida!

O português
   ganha! !

Nice 
race !
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Quinteto portuense, 
formado em 1991 e extinto 
em 2002, os “Ornatos Violeta” 
têm em Manel Cruz (voz), 

Peixe (guitarra), Nuno Prata 
(baixo), Kinorm (bateria) e 

Elísio Donas (teclas) a constituição final do grupo.
Editaram apenas dois álbuns, “Cão” (1997) e “O 

Monstro Precisa de Amigos” (1999), mas tal não traduz 
o seu dinamismo musical. Concertos vários, prémios, 
participações com figuras como Manuela Azevedo, dos 
“Clã”, Vítor Espadinha e “Xutos & Pontapés” são prova 
da vivacidade dos “Ornatos”.

Para colorir de violeta (e — porque não? — de todas 
as cores) o teu dia, aqui fica, com uma piscadela de olho 
aos alunos do 9.º ano, a letra de “Capitão Romance”.

CINEMAAGORAFALAM OS PAISCINEMAT E L A SE PAUTAS
“Clube dos Poetas Mortos” de Peter Weir

“Clube dos Poetas Mortos”, lançado no ano de 1989 e vencedor do Óscar 
de Melhor Argumento Original, foi um dos filmes que marcou uma geração. 
Já lá vão vinte anos desde que foi exibido, mas continua a fazer parte da 
memória de todos aqueles o viram. É sem dúvida um filme inesquecível.

Num prestigiado e tradicional colégio americano, cujo objectivo é 
preparar os alunos para ingressarem nas melhores universidades do país, 
o novo professor de Inglês, John Keating (Robin Williams), antigo aluno 
da escola, vem romper com os rigorosos métodos da instituição. “Carpe 
Diem” (aproveita o dia) serve de mote para a visão da vida que o novo 
professor procura incutir nos seus alunos: uma vida livre de preconceitos, 

de convenções sociais, de regras estabelecidas pelos outros. No fundo, um modo de vida conducente à realização dos 
sonhos. Um grupo de alunos liderados por Neil (Robert Sean Leonard) e inspirados por estas ideias, decide retomar o 
Clube dos Poetas Mortos, um grupo outrora existente naquela academia, e do qual Keating tinha feito parte. Mais do 
que um grupo de leitura, este clube secreto torna-se num “viveiro” de jovens que estão dispostos a fazer tudo pelos 
seus sonhos. 

Vai até ao clube de vídeo mais próximo e procura este filme. Não te vais arrepender!  

“Capitão Romance”

Não vou procurar quem espero:

Se o que eu quero é navegar!

Pelo tamanho das ondas

Conto não voltar.

Parto rumo à primavera,

Que em meu fundo se escondeu!

Esqueço tudo do que eu sou capaz:

Hoje o mar sou eu…

Esperam-me ondas que persistem,

Nunca param de bater!

Esperam-me homens que desistem,

Antes de morrer!

Por querer mais do que a vida,

Sou a sombra do que eu sou.

E ao fim não toquei em nada,

Do que em mim tocou.

Eu vi,
Mas não agarrei…

Parto rumo à maravilha,

Rumo à dor que houver pra vir.

Se eu encontrar uma ilha,

Paro pra sentir!

E dar sentido à viagem,

Pra sentir que eu sou capaz!

Se o meu peito diz coragem,

Volto a partir em paz.

Eu vi,
Mas não agarrei…

 Ornatos Violeta    

Clube de Jornalismo
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AVENTURAS NA SERRA

20 e 21 de Junho de 2009

Ainda no âmbito do seu Plano 
de Actividades, a APAVISA está a 
promover a realização de “Aventuras 
na Serra”, jornada de mult i -
actividades, destinada aos nossos 
educandos, a decorrer num espaço 
devidamente preparado para o efeito, 
que é a Quinta do Crestelo (www.
quintadocrestelo.pt), em Seia, nos 
próximos dias 20 e 21 de Junho, após 
o final do presente ano lectivo.

Estão confirmados 26 educandos 
inscritos, os quais terão um progra-
ma variado de actividades radicais e 
recreativas, a pernoita no empreen-
dimento, acompanhados por elementos 
da casa e da APAVISA, estando a 
manhã do segundo dia reservada à 
participação conjunta de alunos e seus 
pais/encarregados de educação, após 
o que será o almoço de encerramento 
e o regresso para todos. 

A Direcção da APAVISA

CINEMAAGORAFALAM OS PAIS
Dando cumprimento 

ao seu Plano de Actividades 
para o corrente ano lectivo, 
a APAVISA realizou o II DIA 
DA FAMÍLIA, no passado dia 
9 de Maio, no Colégio da 
Via-Sacra.

O evento pretendeu 
reforçar os laços entre o 
Colégio e os familiares dos 
alunos que o frequentam 

através da realização de actividades que promovessem a 

Três registos do II DIA DA FAMÍLIA, 
que incluiu sessões de sensibilização 
de Convivência Pacífica, de Futsal 
e de Body Vive.

respectiva interacção, objectivo que não foi tão conseguido 
como aquando da primeira edição, há um ano, pois 
registou-se uma menor participação, desta vez.

O programa incluiu um Estendal Cultural com 
sensibilização sobre convivência pacífica, sessões de 
Body Vive, Shiatsu e Reiki; pinturas faciais; apresentação 
e jogos de futsal entre equipas mistas de alunos, pais/
encarregados de educação, professores e jogadores do 
clube Viseu Futsal 2001 (camadas escolinhas e seniores); 
exposição de pintura e de aves exóticas; o almoço na 
cantina; e uma visita guiada à exposição “S. Paulo — As 
Formas de Fé”, patente no Seminário Maior.

Partilhar
 
Hoje em dia há uma palavrinha muito na moda, um verbo “in”, letras que 
se misturam e tomam força.
P-a-r-t-i-l-h-a-r...
Partilhar sonhos, medos, encontros, desencontros, a fé e a humanidade
Partilhar é saber e aprender, ganhar e perder.
Gostaria de partilhar com os filhos as vezes em que tropecei 
para que não precisassem de cair,
partilhar os sonhos que deram certo e ausentar os fracassos.
Gostaria de partilhar com a família apenas momentos de encontro,
partilhar com os amigos os dias de glória,
e os amores partilhados seriam infindos...
 
Partilho hoje convosco mais um ano lectivo,
a chegada, a descoberta, os obstáculos, o crescimento de cada um de nós.
Partilho minha emoção ao ouvir a “Suzan Boyle”
e minha certeza da presença Divina em cada um de nós.
 
Partilho enfim nosso “Dia da Família”...
Desejo que haja dentro de cada espaço uma família,
família, seja ela qual for, cujos laços sejam simplesmente amor.

Agradeço a todos os que colaboraram nesse evento,
a todos os que partilharam um momento de confraternização.
 
Partilhem e pratiquem esta palavra
e promovam a paz e a tolerância!

Rosanna Marotti Cardoso, Encarregada de Educação

II DIA DA FAMÍLIA
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E C H O SDO PASSADO

Uma escola nova de arte — O postal caricatura 
no Collegio da Via-Sacra — Um perfil de dois.

Cessem a escóla de caricatura e o postal illustrado que tanto se 
teem distinguido no seculo XX, que outra escóla, com dois illustrissimos 
representantes, nesta terra de Viriato, apparece agora com o nome de escóla 
nova do postal caricatura.

Dois novos ainda, são já duas promessas do futuro. 
Um mais alto e esguio e outro mais baixo e atarracado, são comtudo duas 

almas de artistas. Não se dizem os nomes.
O futuro ha de regista los e dar-lhes o premio merecido 

pelo seu trabalho e dedicação a este ramo de arte.
Os seus trabalhos percorrem já cidades, villas e aldeias. 

O publico, que se compõe, na sua maioria, de paes e mães, 
tios e tias, padrinhos e madrinhas, primos e primas, avôs e 
avós, quasi cahem extaticos á vista de taes desenhos.

No meado de janeiro proximo 
promette-se uma exposição de 
trabalhos deste genero.

Consta que ha premios de valor 
para os melhores postaes caricatura da nova escóla.

Todos se enthusiasmam para ganharem o premio neste 
certamen artistico que os solitarios pinheiros da Via-Sacra 
vão presencear.

Tambem hei de contribuir para isto, apresentando 
trabalhos, pois quero tambem enfileirar ao lado dos novos 
da nova escóla.

A.P.C. Cabral.

( do 3.º anno)
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A Á
gua, a Poluição e…

 o Cérebro!
CIÊNCIADIVERTIDA
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