


AGENDA DE ACTIVIDADES

14 de Junho: Visita das turmas do 2.º ciclo a instituições de solidariedade social

15 de Junho: Inform’arte

17 de Junho:  9:30 - eucaristia
   10:30 - Jogo de futebol Professores X alunos
                      - Jogo de Vólei Professores X alunos
   14:00 - Sarau Desportivo
18 de Junho: 21:00 - musical “o Principezinho” - Pavilhão multiusos de Viseu
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ÍnDICe e D I t o r I a L

    Buscar a Verdade

Os últimos tempos têm-nos brindado com imensa 
informação, nos campos político e financeiro, com dados cada 
vez mais surpreendentes: o que ontem era verdade, hoje 
já o não é e amanhã pode até voltar a ser. O subjectivismo 
e o relativismo imperam fortemente e têm o estatuto de 
senhores, na mente e na acção de muitos líderes da sociedade 
e da comunicação social. Rejeitamos, claro, aqui a hipótese 
académica de que estes procedimentos são deliberados e  
de que o intuito perverso de enganar está nos seus velados 
objectivos.

É certo também que entre as grandes inquietações que 
assaltam o espírito humano de forma intensa e permanente 
está a preocupação pela verdade. É um anseio interior que 
se manifesta na libertação das trevas da ignorância, em estar 
de acordo com os factos ou com a realidade em causa, em 
ser fiel às origens ou a um padrão de valores…

A própria filosofia, expressiva actividade do espírito 
humano, busca a verdade em várias dimensões: a natureza 
da verdade (metafísica), a preservação da verdade (lógica) 
e o conhecimento da verdade (epistemologia).

O Papa Bento XVI, na sua recente visita apostólica a 
Portugal, despertou os mais instalados e críticos com a sua 
abertura e os desafios que lançou na perspectiva de um 
esforço conjunto por parte da Igreja e da sociedade em todos 
os seus sectores e instituições, no sentido do imperativo da 
verdade.  Disse  ele  no  Encontro com o Mundo da Cultura: 
«O “conflito” entre a tradição e o presente exprime-se na 
crise da verdade, pois só esta pode orientar e traçar o rumo 
de uma existência realizada, como indivíduo e como povo. 
De facto, um povo, que deixa de saber qual é a sua verdade, 
fica perdido nos labirintos do tempo e da história, sem valores 
claramente definidos, sem objectivos grandiosos claramente 
enunciados. Prezados amigos, há toda uma aprendizagem a 
fazer quanto à forma de a Igreja estar no mundo, levando 
a sociedade a perceber que, proclamando a verdade, é um 
serviço que a Igreja presta à sociedade, abrindo horizontes 
novos de futuro, de grandeza e dignidade. Com efeito, a 
Igreja tem uma missão ao serviço da verdade para cumprir. 
A fidelidade à pessoa humana exige a fidelidade à verdade, 
a única que é garantia de liberdade e da possibilidade dum 
desenvolvimento humano integral. […] Para a Igreja, esta 
missão ao serviço da verdade é irrenunciável».

De facto, a realização plena do homem pode não passar 
já hoje por um encontro efectivo e total com a verdade, mas 
que exige uma busca incessante e implacável pela verdade… 
lá isso exige!

Padre Mário Dias
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Caminhar por uma boa causa

No passado dia 22 de Março, o Colégio da Via-Sacra realizou, pela 
cidade de Viseu, uma “Marcha Solidária”. Esta actividade decorreu 
de uma proposta da associação Médicos do Mundo, a “Corrida 
Solidária”, cujo objectivo era o de desenvolver a consciência sobre 
a solidariedade, a favor da Educação para o Desenvolvimento e a 
Saúde.

A actividade, que contou com uma intensa participação por parte 
dos alunos, teve também a ajuda e a presença de Encarregados 
de Educação, e permitiu angariar fundos para apoiar projectos 
humanitários em Portugal e em Timor-Leste.

Prof.ª Patrícia Bárbara

Egg Hunt

Realizou-se, no dia 24 de Março, a 
tradicional “Caça aos Ovos”, dinamizada 
pelos professores do Grupo de Inglês. Foi 
um momento bastante divertido tanto para 
alunos como para professores. Houve uma 
adesão bastante grande e nem a chuva 
impediu os participantes de procurarem 
os ovos escondidos nos mais recônditos 
locais.

O Grupo de Inglês 

Visita de estudo do 2.º Ciclo

No dia 23 de Março de 2010, os alunos do 2.º Ciclo do Colégio da Via-Sacra fizeram a sua visita de estudo anual. 
Este ano, a visita de estudo foi a Leiria, onde visitaram as Grutas da Moeda, o Centro de Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota e o Museu do Vidro da Marinha Grande.

Às 8 horas da manhã, entraram para o autocarro e dirigiram-se para as 
Grutas da Moeda, onde viram as esculturas feitas pela erosão, as famosas 
estalactites. Lá, o guia contou a história da descoberta daquelas grutas: 
há muito tempo, um caçador, que andava a caçar raposas, viu uma a 
cair num buraco. A partir daí, começou a explorar esse buraco até 
que foi dar a uma série de galerias subterrâneas. 

A visita prosseguiu rumo à Batalha para ver o Centro de 
Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aí viram um filme sobre 
esse famoso e histórico confronto entre portugueses e castelhanos. 
No museu, tiveram ainda oportunidade de ver não apenas réplicas, 
mas também armas originais da época.

Depois, seguiu-se a Marinha Grande com a visita ao Museu do 
Vidro, onde foi possível comprar alguns objectos de vidro e conhecer 
a história daquela indústria, numa cidade já com grandes tradições 
no fabrico de peças de vidro. A visita terminou com uma exposição 
de arte vidraceira.

Francisco Saraiva e José Cardoso - Clube de Jornalismo
4



NOTÍCIAS NOTÍCIASNOTÍCIAS

No passado dia 24 de Março, decorreu a primeira 
Tarde da Matemática, no Colégio da Via-Sacra.  

A actividade iniciou-se com um teatro, protagonizado 
pelos alunos do 5.º B. Seguiram-se jogos matemáticos e 
a projecção do filme “O Donald no País da Matemágica”. 
A adesão por parte dos alunos foi grande, havendo 
a necessidade de se prolongar o tempo destinado à 
actividade.

O Grupo de Matemática agradece a dedicação de 
todos os alunos que participaram no teatro e a alegria 
com que todos nos presentearam na sala de jogos 
matemáticos. Estão de parabéns! Obrigado.

Visita de estudo do 8.º anoTarde da Matemática

Olá! Nós somos do 5.º B.
No dia 24 de Março, tivemos o prazer de apresentar 

a peça de teatro da “Tarde da Matemática”.
O texto foi criado por nós. Todas as pessoas adoraram 

e os alunos estiveram muito bem.
Queremos aproveitar para agradecer à Professora 

Carla por ter “imaginado” a nossa fada Clara Pi, ao 
Professor Fernando Nélson por ajudar nos textos e 
à Professora Márcia por ter organizado e ensaiado a 
peça.

5.º B
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No passado dia 25 de Março, às 8 e meia, os alunos 
do 8.º ano saíram do colégio rumo ao Porto. A viagem foi 
curta, mas cheia de energia e vontade de aprender.

O tempo não ajudou muito. Choveu e esteve muito 
vento.

Começámos por visitar o Pavilhão da Água, no parque 
da cidade. Explicaram-nos tudo sobre os fenómenos 
naturais presentes no nosso quotidiano: os tornados, 
as tempestades, os furacões… Fomos sensibilizados 
para a falta de água e para a sua importância no nosso 
dia-a-dia.

A hora do almoço foi o grande momento do convívio. 
Na marginal, almoçámos todos virados para o mar. 
Houve ainda tempo para correr na areia e tirar muitas 
fotografias. 

À tarde, seguimos para a Boavista. Fomos à Casa 
da Animação. De início, mostraram-nos vários filmes 
animados. Já noutra fase, nós próprios pudemos animar 
algumas sequências de imagens. Apenas um filme de 
poucos segundos exigiu mais de 300 fotografias. Foi uma 
grande experiência!

Apesar da chuva, do granizo e do frio, tudo correu 
bem e chegámos todos bem. 

Foi uma grande viagem!
Marina Oliveira, 8.º B

O Grupo de Matemática 
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Feira Histórica

No passado dia 26 de Março, decorreu no Colégio 
da Via-Sacra uma Feira Histórica, organizada pelo Grupo 
de História e que contou com a colaboração empenhada 
de muitos alunos e professores.

As actividades desenvolvidas pretenderam demonstrar 
o ambiente que se vivia numa feira, permitindo recriar 
a vida quotidiana de outros tempos, proporcionando 
aos alunos experiências que favoreçam o apreço pelas 
vivências quotidianas ao longo dos séculos.

Assim, alunos do 5.º e 6.º ano desfilaram, interpretando 
personagens tão distintas como nobres, cavaleiros, 
almocreves, jograis, representantes do povo.

A abertura da feira foi feita com uma arruada de 
bombos e com a chamada dos jograis. Contou também 
com atracções tão variadas como um cuspidor de fogo, 
jogos medievais, apresentação de cantares do Grupo 
Etnográfico de Várzea de Calde, tendas de chás e 
produtos agrícolas entre outras actividades.

Para finalizar, uma feira gastronómica permitiu 
provar as iguarias regionais, doces e salgadas. 

Foi um dia em cheio!! 
O Grupo de História

2.º Ciclo

Mateus Pinto, 5.º C — 86%

Duarte Ladeira, 6.º A — 86%

João Rodrigues, 5.º C — 84%

Por turma

José Cardoso, 5.º A — 82%

António Souto e José Pinto, 5.º B — 80%

Tiago Martins, 6.º B — 82%

Gonçalo Almeida e Pedro Gomes, 6.º C — 80%

José Agostinho, 6.º D — 80%

Turma com melhor média — 6.º B

3.º Ciclo

Natália Mouta, 7.º A — 84%

Maria Cunha, 7.º C — 84%

Ricardo Ferreira, 8.º A — 82%

Por turma

Bernardo Gonilho, 7.º B — 80%

Daniel Carvalho, 8.º B — 72%

Ana Marques, 8.º C — 80%

João Araújo, 9.º A — 80%

Eduardo Marques, 9.º B — 70%

Sofia Morgado, 9.º C — 74%

Turma com melhor média — 8.º C

Resultado das Provas de Cultura Geral

Festa da Páscoa

No último dia do 2.º período, tivemos a nossa Festa da Páscoa. Logo pela manhã, fizemos uma prova de cultura 
geral, uma experiência nova para mim. Depois do intervalo, 
encaminharam-nos para o pavilhão onde ia decorrer a 
missa. A Eucaristia também foi diferente, pois o Clube 
de Teatro representou o Evangelho, que falava da 
transfiguração de Jesus no monte Tabor. 

Apesar da chuva, o almoço foi muito animado. 
Havia sandes de carne e sumo de groselha para 
imitar os almoços da Idade Média. 

À tarde, fizemos uma feira medieval: houve 
uma exposição de castelos, luta de espadas, 
desfile com trajes da época, comidas tradicionais, 
actuação dos jograis, tecedeiras de linho, um rancho 
folclórico e até um malabarista, cuspidor de fogo, entre 
outras coisas maravilhosas.

A coisa de que eu mais gostei foi a exposição dos 
castelos. Tinha verdadeiras obras de arte, principalmente 
o castelo feito com madeira e com bonecos da “Playmobil”. 
Na minha opinião estavam todos bons.

Foi uma celebração da Páscoa muito divertida!

Bernardo Pereira, 5.º A
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Visita ao Parque Ecológico 

da Quinta da Cerca

A Quinta da 
Cerca é muito 
grande, tendo 
57 hectares de 
terreno.

Lá, existem 
muitas árvores 

e flores de vá-
rias cores, vários 

tamanhos e idades. 
Por exemplo, há uma 
azinheira na quinta que 
tem 200 anos. Esta foi 
a única que resistiu a 
um grande incêndio 

que houve na quinta.
Vimos uma grande 

vinha que tinha 36 castas 
diferentes, que são tipos 

de videira. Só faltavam 4 castas para ter todas as 
qualidades.

De seguida, demos um passeio onde vimos várias 
plantas aromáticas: o rosmaninho, o absinto, o 
funcho, a arruda… A nossa guia disse-nos que, lá na 
quinta, as perdizes faziam os seus ninhos no chão.

Quando passámos junto a alguns carvalhos, 
vimos bugalhos. O bugalho é esponjoso por dentro 
e é aí que as vespas se encontram até terem idade 
para sair.

Vimos também muitas rochas e pedras. Algumas 
tinham mais de 300 anos e nelas foram desenhadas 
gravuras rupestres.

A guia falou-nos, depois, de material de 
compostagem, que são restos de resíduos que, 
juntos em montes, servem para fazer estrume.

Também visitámos uma estufa. Ficámos a saber 
que as plantas endógenas são plantas típicas da 
região e as plantas ornamentais são aquelas que 
usamos para a decoração.

Fizemos plantação de aboboreiras na estufa. 
Elas têm a semente pouco espessa e não se deve 
colocar muita água de uma vez. Foi muito divertido! 
Eu gostei muito de saber que a joaninha é o símbolo 
da agricultura biológica, a agricultura que se faz 
sem o uso de produtos químicos. Depois de vermos 
a estufa, fizemos festas a dois cavalos garranos, um 
cavalo e uma égua.

Eu gostei muito desta visita! 
Ana Almeida, 5.º A

Concurso “Uma Aventura” 2010

Então Joana, queres contar-nos que aventura foi 
esta?

Tudo aconteceu quando, na aula de E.V.T., fizemos uma 
ilustração para um concurso de “Uma Aventura”. Passadas 
algumas semanas, eu estava em Área de Projecto e a 
professora Carla foi dar-me a notícia de que eu tinha ganho 
o 3.º lugar nacional no concurso “Uma Aventura”. Passados 
alguns dias, eu recebi uma carta a dizer que eu tinha de ir a 
Lisboa à entrega do prémio, no dia 10 Março. E assim foi.

E o que é que te inspirou para criares a ilustração? Que 
momento retrataste?

O que me inspirou para a ilustração foi uma frase de 
um livro. Retratei as duas gémeas, Luísa e Teresa, a serem 
confundidas.

Como foi o teu dia, na cerimónia de entrega de 
prémios? 

Foi muito excitante porque eu não sabia nada do que 
ia acontecer. Estavam lá imensos vencedores e meninos 
que foram acompanhar os amigos que ganharam. Eu estava 
tão excitada! Quando chamaram o meu nome, fui ter com 
as escritoras que me entregaram o prémio e eu, claro, 
agradeci.

Qual é a melhor memória que guardas desse 
momento? 

A melhor memória que eu guardo é do momento em 
que as escritoras da colecção, a Isabel Alçada e a Ana Maria 
Magalhães, me assinaram um livro que eu comprei.

Costumas ler l ivros da 
Colecção “Uma Aventura”?

S i m ,  s ã o  s e m p r e 
divertidos.

E como te sentes, 
sabendo que o teu 
trabalho será impresso 
numa edição futura 
desta colecção?

Eu sinto-me curiosa 
para ver como é 

a sensação de 
aparecer nesse 
livro.

Maria Joana 
Pêga, 5.º B
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NOTÍCIASNOTÍCIAS
Semana da Leitura 2009-2010

Bibliopaper  — Resultados Finais

Definições Poéticas

         
     O escritor é um domador de palavras e ideias.

José Almeida, 6.º D

           O poeta é o mágico da escrita.
Daniel Carvalho, 8.º B                                 Livro, um cofre de imaginação e fantasia.
Serafim Barroca, 9.º A

          A poesia são letras em melodia.
Eduardo Vidigal, 9.º B

               Ler é ouvir com os olhos.
Nuno Monteiro, 8.º B

     A poesia é, às vezes, amar sem querer.
Joana Pereira, 7.º C

Visita à Livraria Pretexto

No âmbito da Semana de Leitura, 
que decorreu na semana de 19 a 23 
de Abril, todas as turmas do Colégio 
visitaram a Livraria Pretexto, tendo 
a opção de comprar livros a seu 
gosto: livros de aventura, de banda 
desenhada, poesia, infantis e juvenis. 
Todos escolheram o seu livro para 
celebrar esta semana especial.

Foi uma visita fantástica! Nunca 
se esqueçam de que um livro é uma 
caixa de segredos em que todos nós 
podemos mergulhar. Esperamos que 
todos possam desfrutar dos livros que 

compraram.
Gonçalo Almeida - Clube de 

Jornalismo

Posição               Turma                          Alunos

1.º Lugar

2.º Lugar

3.º Lugar

4.º Lugar

5.º Lugar

6.º Lugar

7.º Lugar

8.º Lugar

9.º Lugar

7.º B

7.º B e 8.º B

6.º B

5.º A

6.º A  e 7.º B

6.º C e 8.º C

6.º D

6.º C

6.º A

Helena Duarte, Francisca Amaral, Daniel Almeida, Maria Coelho

Maria Rocha, Maria Sousa, Ana Carrilho, Rita Piloto

Margarida Ribeiro, Rita Antunes, Salomé Carvalho,Tiago Martins

Miguel Pinto, João Marques, Bernardo Pereira, Miguel Melo

Ana Campos, Beatriz Almeida, Carolina Laranjo, Mariana Santos

Inês Cunha, Gonçalo Almeida, Jorge Rodrigues, Pedro Gomes

Vanessa Marques, Maria Oliveira, Maria Santos, Carolina Matos

Jonathan Almeida, Ricardo Amaral, Ana Sousa, António Pereira

Sara Gonçalves, Francisca Marcelino, Francisca Soeiro, Daniela Bernardo
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Palestra sobre alimentação

Nos dias 19, 20 e 22 de Abril, 
as turmas do 5.º ano de escolaridade 
assistiram a uma palestra sobre 
alimentação, contando com a 
presença da Dr.ª Ana Paula.

Nesta palestra, ensinou-nos 
o que devemos ou não ingerir 
durante o dia. Foi-nos mostrada a 
roda dos alimentos e aprendemos a 
identificar as vitaminas através das 
cores dos alimentos. Também nos 
foram dadas receitas saudáveis que 
podemos ingerir durante o dia.

No final, interpretámos as letras 
dos aditivos que aparecem nos 
rótulos das embalagens. Há que ter 
em atenção que muitos alimentos 
embalados, como por exemplo as 
gomas, apresentam substâncias 
cancerígenas [E130; E340], que 
podem causar distúrbios no nosso 
corpo. 

Vamos aprender a alimentar-nos.

Gabriel Marques, Gustavo Carmo, 
João Rodrigues, Miguel Rebelo, 5.º C

Alunos reflectem sobre “bullying”

No passado dia 
4 de Maio, os alunos 
do 8.º ano do Colégio 
participaram numa 
acção de formação 
sobre o “Bullying”, 
d i n a m i z a d a  p o r 
duas enfermeiras e 
duas estudantes de 
enfermagem.

As dinamizadoras 
apresentaram um 
PowerPoint, rico em 
informação e imagens, 
referindo que todos 
podemos ser vítimas de bullying e que isso pode ser muito doloroso. 
Relembraram também que o bullying pode ser feito por via tecnológica (hi5, 
facebook, etc.) e por via física.

Aprendemos que, quando sofremos de bullying, o melhor é denunciar 
essa situação a um adulto responsável. As vítimas costumam ficar caladas, 
pois pensam que vão sofrer mais. As testemunhas também costumam ficar 
em silêncio por pensarem que poderão vir a ser as próximas vítimas.

Esta acção teve lugar porque o bullying está a alastrar imenso, mas todos 
podemos contribuir para que ele seja extinto. O tema do Colégio «Inclusão 
Social — Dignidade Global» é a chave para acabarmos com este pesadelo.

Rita Piloto, 8.º B

Feira da Terra

No dia 19 de Maio, teve lugar, no pavilhão do Colégio, a Feira da 
Terra. Houve uma Banca de Minerais onde se venderam colares, anéis, 
pulseiras e outros acessórios feitos com bonitas pedras coloridas e uma 
bancada onde se podiam comprar frutas e legumes fresquinhos e ainda 
uma grande variedade de plantas decorativas ou aromáticas. Todos os 
produtos tinham folhetos que nos davam algumas informações sobre a 
planta em causa. 

No mesmo espaço, podia-se visitar uma exposição dos trabalhos do 
8.º A sobre a visita ao Parque Ecológico da Quinta da Cerca, que incluíam 
cartolinas informativas sobre a compostagem e as plantas aromáticas, 
um “jardim” de aromáticas, uma pequena estufa, um jogo de tabuleiro 

e um Pedypaper sobre o que aprendemos nessa mesma visita.  
Também se encontrava em exposição uma montagem de caixas de cartão, realizada por alguns elementos de todas 

as turmas do Colégio, com um bonito desenho do planeta Terra. Esta feira foi muito especial pois mostrou-nos que 
devemos cuidar do nosso planeta para desfrutar de todos os recursos que ele nos pode oferecer.

Constança Antunes, 8.º A
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Alunos do Colégio da Via-Sacra 
venceram a fase regional do 
Concurso do JN «Entre Palavras» 
  

No dia 11 de Maio de 2010, da parte da 
tarde, no auditório do IPJ em Viseu, alunos 
da turma do 9.º B do Colégio da Via-Sacra 
participaram na fase regional do concurso 
Entre Palavras  «6.º Fórum da Leitura e 
Debate de Ideias». 

Para esse concurso, os alunos tiveram que 
preparar um dos temas lançados pelo concurso 
(emprego/desemprego; res publica e redes 
sociais). Os quatro elementos do grupo, Miguel 
Pinto, Jaime Sousa, Joana Rodrigues e Marta 
Loureiro, adjuvados por duas suplentes,  Inês 
Gomes e Maria Matos, apresentaram o tema 
emprego/desemprego. Para isso, executaram 
uma pequena dramatização onde mostraram 
os seus diferentes pontos de vista. 

O Colégio foi uma das escolas apuradas 
para o debate de ideias que se seguiu. Os 
alunos tiveram que se juntar com o grupo da 
escola de Campo de Besteiros e passaram a 
ser uma equipa de oito elementos. O debate 
dividiu-se em várias fases. A primeira consistiu 
numa breve exposição onde se defenderam 
as medidas implementadas pelo Governo. 
Numa segunda fase, ocorreu a defesa dessa 
posição. O debate encerrou com uma bateria 
de questões que os grupos colocaram entre 
si, justificando cada um por que razão 
consideravam ser os vencedores.

Após esta longa tarde, os alunos do 
Colégio foram premiados com o primeiro 
lugar, passando, assim, à fase nacional, que 
se realizará no dia 2 de Junho de 2010, em 
Santa Maria da Feira.

Joana Correia, 9.º B

NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Festival de Teatro Jovem 2010

No dia 19 de Maio, foi 
apresentada a peça o Gato, 
de Henrique Santana, no 
auditório Mirita Casimiro, 
no âmbito do Festival de 
Teatro Jovem.

A sala encheu e o 
espectáculo começou. Na 
representação do texto, 
intervieram os actores José 
Paiva (Pirilau e Carlos) e Joana 
Augusto (Carlota) do  6.º D, Filipa 
Fernandes (António de Castro) e Inês 
Cunha (Teresinha) do 6.º C, José 
Ramalho (Novais) e Raquel Lopes 
(Amélia e Naná) do 7.º A, Tatiana  
Soares (Laura) e Catarina Reis (Maria 
de Castro) do 7º C, Joana Nelas 
(Joaninha) e Rafaela Pinto (Romualdo) 
do 5.º C, e José Cardoso (Toni) do 5.º A.

Os actores fizeram as pessoas rir 
do princípio ao fim do espectáculo. Foi um 
momento de alegria e de boa disposição, que deixou 
muitos surpreendidos pelo talento destes pequenos, porque jovens, 
mas grandes, porque bons, actores.

Um agradecimento especial a todos aqueles que colaboraram 
na realização deste espectáculo.

O Clube de Teatro
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NOTÍCIASDESPORTO
Equipas do Colégio brilham no Desporto Escolar

O Colégio da Via-Sacra teve, durante este ano, 
um comportamento muito positivo em quase todas 
as competições. Não obstante algumas equipas 
estarem em remodelação, com a inclusão de 
elementos mais jovens, bateram-se corajosamente, 
alcançando resultados que ultrapassaram as melhores 
expectativas. 

No campeonato individual de Ténis de Mesa 
(Infantis Masculinos), que se realizou no dia 28 de 
Abril, três dos seis alunos que se qualificaram para 
o mapa final são do Colégio, a saber: Guilherme 
Monteiro, do 5.º B, e Francisco Morgado e Rafael 
Marques, do 6.º A.

Relativamente à equipa de Futsal Feminino, é de 
realçar a excelente prestação da equipa, a qual se 
sagrou campeã da fase CAE só com vitórias.

No âmbito do Desporto Escolar, realizámos o campeonato de basquetebol. Neste campeonato, fizemos 6 jogos 
para o campeonato e um jogo amigável. No primeiro jogo, começámos da melhor forma o campeonato, a ganhar 38-6, 
contra Vila Nova de Paiva. Perdemos 3 jogos contra Mangualde, sendo um deles na final. Quando terminou o campe-
onato, levantámos o troféu de segundo lugar e cada elemento da equipa recebeu uma medalha. 

                                                               Resultados dos jogos:

Futsal      

Ténis de Mesa  

Voleibol

EB 2,3 de Mões — CVS
CVS — EB 2,3 de Sátão 

Sec. de Mortágua — CVS 

Iniciados
 Masculinos

2-5
8-0
0-5

Infantis
 Masculinos EB 2,3 Viso — CVS 8-8

4-0
4-0
1-4

Infantis
CVS — EBI Jean Piaget

Sec. Frei Rosa Viterbo — CVS
EB 2,3 D. Duarte — CVS 

1-2
1-2

Iniciados
Femininos

CVS — D. Luís de Loureiro
CVS — Grão Vasco

 

Meia-final:          CVS       23-19     Vouzela 
Final:                 

Finais em Vila Nova de Paiva

CVS
Mangualde
Ínsua
CVS
Vila Nova de Paiva

30 - 06
74 - 05
40 - 33
14 - 40
17 - 23

Vila Nova de Paiva
CVS
CVS — Amigável
Mangualde
CVS

NOTÍCIAS

O Grupo de Educação Física

CVS       07-68     Mangualde 

Resultados alcançados no 3.º período

Basquetebol: Via-Sacra alcança 2.º lugar

Local                    Resultado            Visitante                   
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Fortaleza de Mazagão

M a z a g ã o  f o i  u m a 
possessão portuguesa em 
Marrocos, no norte de África, 
correspondendo à actual 
cidade de El Jadida, que fica 
a 90 km para sudoeste de 
Casablanca.

Fundada em 1513 como 
entreposto comercial, a cidade 
resistiu à soberania islâmica à 
custa de grande esforço e 
investimento da Coroa portuguesa, para apoio às frotas que faziam a Rota do Cabo.

A reedificação da fortaleza foi encomendada aos maiores arquitectos italianos e espanhóis, numa época em que 
as armas de arremesso (como as catapultas, por exemplo) começaram a ser substituídas pelas armas de fogo. Assim se 
justifica a inclinação das muralhas, que deste modo repelem impacto das armas de fogo, assim como o alargamento 
das ameias, para a colocação dos canhões.

No ano de 1541, no reinado de João III, foram 
demolidas as estruturas defensivas existentes, que estavam 
ultrapassadas, sendo substituídas por outras de influência 
renascentista. A prova da sua inexpugnabilidade foi a 
resistência a um forte cerco islâmico em 1562.

Em 1769, o Marquês de Pombal, ministro durante 
o reinado de José I, decidiu que toda a cidade seria 
transferida para a Amazónia, no Brasil, outra região 
sob controlo português que necessitava de garantias de 
soberania. Assim, a fortificação foi abandonada e arrasada, 
tendo os seus habitantes partido para a América do Sul, 
onde fundaram a Vila de Nova Mazagão (actualmente 
apenas Mazagão, no Amapá).

As fortificações portuguesas de Mazagão foram inscritas 
na lista do Património da Humanidade pela UNESCO, em 
2004, e foram declaradas uma das 7 Maravilhas de Portugal 
no Mundo, em 2009. Do conjunto, destacam-se a antiga 
Igreja da Assunção e a antiga cisterna, em estilo manuelino. 
A fortificação mostra o cruzamento entre as culturas 
europeia e marroquina, tanto na arquitectura, como na 
técnica construtiva e no urbanismo.

NOTÍCIASCULTURA

Bernardo Pereira, 5.º A
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O castanheiroHoje aqui estou eu 
Para fazer uma homenagem 

Ao antigo castanheiro que
Já era parte da paisagem. Boas castanhas nos dava.

Gostávamos de as comer,
Mas já tinha tanta idade,
Já era preciso abater.Tinha uma copa frondosa,

Folhas muito diferentes,
Por baixo dele nos abrigávamos

Nas tardes mais quentes.Saudades tuas Iremos ter.Gostávamos de ti,Não te vamos esquecer.           Gonçalo Almeida, 6.º C 

Grande castanheiro

Grande castanheiro,
Parte da nossa vida, 
Foste-te embora 
Com bilhete só de ida.

Tu que fizeste sombra
Até ao dia da partida,
Nem sempre foste respeitado
E assim te tiraram a vida.

Muitas bolas sequestraste, 
Mas também deste comida, 
Furaste a minha bola,
Mas não desejei tua partida.

Aquela tua casca
Coberta de marcas do vento
Muitas recordações têm
De nós e do nosso talento.

Teu largo tronco, 
Com mais de um metro de largura, 
Boas novas nos trouxe 
Da terra da aventura.

Nos teus largos ramos
Muitas folhas seguraste,
Quando elas partiram,
Com saudades ficaste.

Digo agora o meu adeus,
Boas memórias de ti guardei,
Ficarás no meu coração
Até ao dia em que também partirei.

Tiago Pereira, 8.º B

Soneto para o castanheiro

Adeus castanheiro,
A tua grandiosidade
E a nossa felicidade
Foram-se embora.

Com as tuas castanhas
Nos regalámos,
Nos contentámos
E delas fizemos festa.

A tua outrora majestosa sombra
Desapareceu…
E a todos entristeceu.

Nunca te vamos esquecer.
No nosso coração
Sempre vais permanecer.

       Carolina Figueiredo, 8.º B

NOTÍCIAS
HOMENAGEM AO CASTANHEIRO
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ENTREVISTA 
COM . . .

O Dr. Luís Manuel Pereira Felisberto nasceu em S. João do Monte, 
concelho de Tondela, a 27 de Abril de 1962. Após ter frequentado o Curso 
do Seminário (Viseu), licenciou-se em Gestão e Desenvolvimento Social 
(UCP - Viseu) e obteve o MBA com Especialização em Marketing (UCP - 
FCEE - Lisboa).

Em termos profissionais, foi docente na Universidade Católica 
Portuguesa durante vários anos (1991-1999), sendo formador na Formação 
Profissional desde 1988. Exerceu as funções de Delegado Regional da 
CA Seguros entre 1997 e 2005, trabalhando, desde 2003, na Área de 
Marketing na CA Seguros.

É com ele, na qualidade de Tesoureiro da Fundação D. José da Cruz 
Moreira Pinto, que iremos conversar.

Ecos da Via-Sacra — O que é a Fundação D. José da Cruz Moreira 
Pinto?

Dr. Luís Felisberto —  A Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto 
é uma IPSS (instituição privada de solidariedade social) de origem e 
natureza canónica da Igreja Diocesana de Viseu. O objectivo da Fundação 
é a promoção da assistência e educação, sendo esta um instrumento de realização da dimensão sócio-caritativa da 
Igreja.

EVS — Que tipo de actividades são desenvolvidas pela Fundação?
Dr. Luís Felisberto — As actividades desenvolvidas pela Fundação têm vindo a adaptar-se à evolução dos tempos 

e às necessidades emergentes na sociedade e aos seus condicionalismos. 
Neste momento, a Fundação possui 4 valências em actividade, sediadas no Centro Social D. Madalena Azeredo 

Perdigão, em Santiago: 
• Creche com 32 utentes;
• Jardim de Infância com 46 utentes;
• ATL (Actividades de Tempos Livres) com 19 utentes;
•   Centro de Apoio à Vida (CAV).
De referir que a Creche, o Jardim e o ATL se encontram a funcionar no seu máximo de capacidade, existindo 

mesmo uma lista de espera. Neste momento, um dos objectivos da Fundação é criar as condições para se renovarem 
completamente as instalações de forma a adequá-las às necessidades actuais. A Fundação dá, desta forma, trabalho 
a 14 Colaboradores. 

EVS — Em que circunstâncias surge a Fundação?
Dr. Luís Felisberto — A Fundação surge na sequência de uma proposta das Conferências de S. Vicente de Paulo, 

que procuravam dar resposta a uma grave carência social da altura: a falta de habitação para famílias carenciadas. Não 
existiam respostas cabais da sociedade civil à necessidade de habitação social. Assim, a Fundação foi criada a partir 
dessa acção das Conferências de S. Vicente de Paulo, nas décadas de 50 e de 60 do século passado. A Fundação continuou 
essa acção, chegando a proporcionar 50 habitações a famílias carenciadas. A maioria dessas habitações situavam-se em 
Santiago. Neste próprio núcleo de habitação social, surgiu a necessidade de prestar os serviços de creche e jardim de 
infância de forma a possibilitar às mães o acesso ao trabalho fora de casa, valências ainda hoje existentes.

EVS — O Centro de Apoio à Vida é também da responsabilidade da Fundação. Como tem sido a sua 
actividade?

Dr. Luís Felisberto — O Centro de Apoio à Vida nasceu no âmbito da Fundação como resposta às solicitações 
da Igreja Diocesana e do seu Bispo, tendo como objectivo a divulgação e defesa dos valores da Vida: dar a 
conhecê-los, ajudar a compreendê-los e a praticá-los. 
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COM . . .
   
   Dr. Luís Manuel Pereira Felisberto

A sua acção tem como suporte uma rede de voluntários que intervêm a dois níveis: 
• divulgação e dinamização dos valores da vida;
• prática dos mesmos, actuando em situações concretas que chegam ao nosso conhecimento, directamente ou 

através da rede de voluntários.
No primeiro nível, as acções mais visíveis têm-se traduzido no evento anual da Semana da Vida (ocorreu recentemente 

a de 2010, de 8 a 16 de Maio; ver detalhes em www.fundacaompinto.pt), com grande mobilização de voluntários, e em 
diversos eventos propostos e abertos à comunidade, onde se procura reflectir e divulgar os valores da Vida. Trata-se, 
a meu ver, de um testemunho fundamental para a comunidade numa época onde é tão fácil colocar em causa valores 
fundamentais da pessoa.

No segundo nível, temos o telefone S.O.S., para onde podem ser reportadas situações de crise, às quais se dá o 
encaminhamento e assistência mais adequados. Essa assistência pode traduzir-se em diversas acções aos mais diversos 
níveis:

•   apoio psicológico;
•   assistência social;
•   apoio com géneros alimentares, vestuário ou outros.
Aqui são importantes as competências pessoais e a disponibilidade existentes na rede de Voluntários, ao nível da 

Enfermagem, Medicina, Psicologia, Assistência Social e de muitas outras áreas do saber e da acção.

EVS —  No momento actual, como vê o papel das IPSS no combate à exclusão social?
Dr. Luís Felisberto — No momento actual, tal como no passado, o papel 

das IPSS é algo de relevante e não pode ser menosprezado seja no combate à 
exclusão social, seja nas respostas às carências de quem não se pode considerar 
excluído socialmente, mas que não encontra na sociedade outras respostas a 
necessidades básicas, seja a nível da assistência familiar na infância, ensino, 
tempos livres, terceira idade, doença...

Acontece que a sociedade é dinâmica e esse dinamismo verifica-se quer a 
nível das carências que vão surgindo (muitas vezes de forma cíclica), quer nas 
respostas a essas mesmas carências. As IPSS, como emanações da sociedade, 
terão de incorporar em si os mecanismos auto-adaptativos que as continuem 
a justificar socialmente.

Situando-nos na nossa sociedade europeia, estamos actualmente numa 
situação de crise onde convergem duas forças geradoras e potenciadoras de 
desequilíbrios, desigualdades e carências sociais: por um lado, a crise financeira 
e económica a atingir toda a sociedade, e onde quem primeiro e mais sofre são os pobres e os mais carenciados; por 
outro lado, as tendências demográficas, com a diminuição da natalidade e o aumento da esperança média de vida, a 
colocarem em causa alguns dos pilares fundamentais do “Estado-previdência” (cada vez são menos a contribuir para 
mais; por isso, haverá cada vez menos para reformados, doentes, desempregados e outros carenciados).

Em momentos de crescimento e prosperidade, o Estado-social ou Estado-previdência tende a estender a sua 
acção, seja aumentando a sua oferta, seja promovendo parcerias de acção com as IPSS. Em momentos de crise, faltam 
recursos para todos e também para o Estado. Aí as IPSS ganham reforçado protagonismo, encontrando respostas para as 
carências de sempre e procurando novas respostas para as novas carências que a evolução e os ciclos sócio-económicos 
fazem surgir ou ressurgir.

As IPSS, no momento actual, terão sempre que desenvolver a sua actividade a dois níveis: 
• num primeiro nível, celebrando parcerias com o estado, complementando e estendendo a acção do estado; com 

o saber e proximidade social que as caracterizam, tornam a aplicação dos recursos mais eficientes e mais eficazes;
• num segundo nível, terão de ir sempre mais à frente: as IPSS foram sempre uma resposta às carências sociais, 

pioneiras face à resposta do Estado; se o Estado vai dando ou apoiando determinadas carências, o espaço 
de necessidades é enorme e as IPSS devem deslocar-se indo sempre mais à frente, respondendo a novas 
carências, a carências sem resposta na sociedade. Numa altura de crise, podem falhar mesmo os recursos 

É importante partilharmos 
algo do pouco que temos com 
quem ainda tem menos. E, às 
vezes, esse “tão pouco para 
nós” pode significar muitas 
vidas salvas.
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habituais do Estado-social e aí haverá necessidade de as IPSS se recriarem no que diz respeito captação dos seus 
recursos e à aplicação dos mesmos, numa perspectiva de solidariedade comunitária.

Gostaria ainda de ver uma nova dimensão de acção das IPSS. Vivemos num mundo globalizado... e falta globalizar 
tanta coisa, a começar pela partilha dos recursos. Se, umas décadas atrás, tomávamos consciência das carências de 
outros povos esporadicamente através da visita de um missionário ou de algum militante das causas dos povos e, 
embora sensíveis para estas realidades, estas nos pareciam distantes, hoje temos tudo a acontecer em tempo real, à 
distância de um toque no rato do computador ou no botão do comando do televisor. É importante partilharmos algo 
do pouco que temos com quem ainda tem menos. E, às vezes, esse “tão pouco para nós” pode significar muitas vidas 
salvas. É uma dimensão de desenvolvimento de parcerias a estimular e implementar num mundo globalizado.

     EVS — Como antigo aluno do Colégio, o que recorda desta casa?
Dr. Luís Felisberto — As memórias são muitas... A idade da adolescência deixa-nos recordações e marcas para 

toda a vida, e não são diferentes os 2 anos que passei pelo Colégio da Via-Sacra. Recordo os Professores, recordo os 
Colegas e as amizades que se fizeram e que se vão cultivando ao longo da vida. Recordo os sonhos e beleza de uma 
idade vivida em anos agitados do pós-revolução (25 de Abril).

Ao visitar agora o Colégio, a par da nostalgia, sobrevém com agrado a verificação de que o Colégio evoluiu 
em instalações, (algumas árvores ainda são as mesmas que me deram sombra na Primavera e início do Verão, o 
castanheiro...), mas o exterior está devidamente arranjado e equipado, foi construído o Pavilhão Polidesportivo... 
Também a nível de equipamento pedagógico e de competências didácticas e corpo docente o Colégio evoluiu com a 
sociedade e procura colocar-se sempre à frente no projecto educativo. É bom para um antigo aluno sentir que o “seu” 
Colégio evolui e evolui no rumo certo.

EVS — Que mensagem gostaria de deixar para os alunos do nosso Colégio?
Dr. Luís Felisberto — Esta é uma questão, que apesar de ser recorrente, coloca o destinatário sob uma profunda 

responsabilidade: por um lado, pretende-se a sinceridade e a espontaneidade da resposta, por outro, uma profundidade 
reflectida que é também exigência de partilhar uma mensagem que pode servir aos mais novos, numa oportunidade 
que nem sempre se tem.

Assim, se tenho a oportunidade de ter a vossa atenção por uns momentos, permitam-me que vos diga: sonhem, 
sonhem muito e lutem pelos vossos sonhos. 

Vale a pena sonhar, pois, nos sonhos, também descobrimos as nossas capacidades e as linhas que nos podem orientar 
para o futuro, numa vida com projecto e capaz de proporcionar a realização pessoal. Se nos ficamos apenas 
pelos sonhos, ficamos apenas pelas “flores”.  É preciso lutar para que os sonhos frutifiquem, amadureçam, e 
nunca desistir apesar das adversidades. Cada obstáculo ultrapassado é uma fonte de satisfação e realização 
pessoal inigualáveis.

Eu Conheci-o...ENTREVISTA 
COM . . .

   
 Dr. Luís Manuel Pereira Felisberto
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Eu Conheci-o...
O Mestre e Pedagogo (3.ª parte)

Conhecia bem o Latim e o Grego, era-lhe familiar o hebraico e, além de conhecimentos profundos em História 
e Filosofia, dominava familiarmente o Francês, o Italiano e o Espanhol (Castelhano) - as Línguas Românicas. Com 
facilidade substituiria então mais tarde, no seu Colégio, professores temporariamente impossibilitados. A sua formação 
humanística não lhe provinha somente dos livros mas também de fecundas viagens que por alguns países, além do 
nosso, fizera algumas vezes. Disso nos falava, de vez em quando, à nossa hora de jantar.

Pela sua formação literária, intelectual e humanística, cedo fora, pois, chamado ao ensino. E foi um sonho belo 
(foi sempre um planeador de sonhos realizáveis), com a ajuda de pessoas também interessadas e capazes, que o levou 
a fundar um Colégio que ajudasse jovens da região, por mais pequena que fosse. 

Muitas vezes nos contava, em momentos sempre oportunos - a oportunidade certa era uma das suas muitas qualidades 
de “pedagogo” - as várias fases em que foi levantando e desenvolvendo a sua obra a que laicamente se devotara.

E tais revelações não eram mais do que os necessários exemplos ilustrados de certas lições formativas a fazer 
desabrochar nos corações ainda tenros dos seus educandos - a força de vontade, a coragem, a disciplina de vida, o 
“querer … é poder”, o “grão a grão…” - toda uma vida corrente, crescente, formadora!...

O jovem mestre e director, atento e laborioso, qual formiga incansável que já sabe o caminho, ia alcançando a 
formação e o bom nível pedagógico para os seus alunos. Com directrizes liberais dentro do humanismo cristão, apoiado 
no pensamento das Encíclicas de Leão XIII (finais do séc. XIX, princípios do XX), resolve metodologias, incute o amor 
ao estudo e à acção ordenada nos seus pupilos que interna e externamente iam chegando de várias origens.

A Religião, a sua prática, era simplesmente sugerida. Jamais imposta. Era uma opção livre. A vida, em comum, 
decorria numa sociedade aberta, responsável, e a fraternidade e o respeito entre todos era um convite constante. O 
exemplo e a prática estavam acima e à frente de qualquer teoria. O asseio, a ordem, o equilíbrio, a responsabilidade, 
o trabalho, a lealdade, a justiça, a amizade eram valores de toda a hora. “Saber perder e saber ganhar” era um lema. 
[…]

Que diferença do “internato” de outros colégios a que certos livros e realizações cinematográficas ou outros simples 
relatos dão expressão!... Naturalmente que havia também casos desalinhados a cargo de alunos mais atrevidos, bruscos 
ou desafiadores. Mas, para estes, o aparecimento do prestigioso Director ou o diálogo esclarecido, solene ou bondoso, 
mas sempre decisivo, no seu gabinete, eram persuasores. Demonstrava sempre, para inferir e concluir. E o aluno 
atendia e saía por vezes sensibilizado. E as Famílias, porque o Mestre jamais a elas se queria totalmente substituir, 
eram, em casos convenientes, informadas e prevenidas de modo a uma construtiva cooperação.

E os “saraus”? Que encanto, aos sábados, tais convívios ou sessões, abertos às famílias ou convidados, de natureza 
artística, recreativa e cultural! Em que outras Escolas ou Colégios se viam outros promotores momentos de valorização 
pessoal e colectiva?! Que visão a do Pedagogo, que assim aliviava o estudo dos programas escolares à aprendizagem 
social e artística de cada um, porque, como dizia o Mestre, a “arte” é imprescindível na educação humana. E, como 
tantas vezes completava, “a arte tem sempre algo de novo”. Representar, tocar, declamar, dialogar, cantar, expor, 
satirizar, historiar, comentar… em grupo, em público, mesmo repetido, tem sempre um quê diferente, na sua concepção 
e realização. São, além disso, cuidados e atributos valorosos para a vida, a facilitar o progresso na caminhada individual. 
[…]

Não se é pedagogo só por se ser professor. Para além dos conhecimentos há a vontade, a dedicação, uma estratégia, 
também a humildade em servir e, sobretudo, um gosto fino, artístico, para motivar e impelir a melhor acção. E que 
o Homem não é só volume e peso. É também pensamento e arte. E isso o sabia o Director do Colégio da Via-Sacra, o 
Reverentíssimo Cónego António Barreiros.

Eu Creio!...
Figueira da Foz, 30 de Agosto de 1986
António de Almeida Gouveia Carvalho  
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REPÓRTER MOCHO

Repórter Mocho — Sempre desejou ser professor 
de Ciências Físico-Químicas? 

Prof. Aníbal — Posso dizer que esse desejo, esse 
“bichinho” pelas Ciências Físico-Químicas, surgiu no final 
do meu 11.º ano, início do 12.º ano de escolaridade. Tinha 
portanto, se a memória não me atraiçoa, 16 anos. Esse 
despontar esteve relacionado com o professor de Ciências 
Físico-Químicas que tive no 11.º e 12.º anos. O professor 
era muito divertido, dinâmico e revelava uma excelente 
competência científica.

R.M. — O que o atrai na sua profissão?
Prof. Aníbal — Eu sou muito sociável e, como tal, 

gosto imenso da relação simpática e amiga que estabeleço 
e que perdura com os alunos que se cruzam no meu 
caminho. Para além disso, tenho prazer em: apresentar 
os conteúdos e ensinar de uma forma dinâmica, atractiva 
e divertida, mas sem nunca perder o rigor científico e 
pedagógico; transmitir 
conhecimentos, curiosi-
dades, novidades e os 

limites das Ciências Física e Química; incutir nos alunos 
o respeito pela Natureza; estimular nos alunos o espírito 
crítico, desenvolver e ampliar as suas competências e 
literacia científicas. Tenho uma máxima para os alunos: 
“aprender de uma forma divertida”.

R.M. — Qual é o seu filme favorito? 
Prof. Aníbal — Gosto imenso da trilogia “Senhor dos 

Anéis” e de “Avatar”. O primeiro devido ao realizador, 
à amizade que perdurou entre todos, principalmente 
entre o personagem principal Frodo e o sei fiel amigo 
Sam, mesmo nos momentos de descrença. Nesse, gostei 
ainda do auxílio que a Natureza (floresta) deu ao Homem 
no combate às forças do mal. Relativamente ao segundo 
filme, gostei muito da harmonia que existia entre o 
Homem e a Natureza e do respeito que o povo tinha para 
com a floresta onde viviam. 

 
O professor Aníbal Costa tem 27 anos e há 3 anos que faz parte do corpo docente do Colégio da Via-Sacra. Para 

além de professor de Ciências Físico-Químicas, é o responsável do ENEB e participa na orientação do Clube de Ciências 
e do Clube de Teatro.

BILHETE  DE IDENTIDADE

NOME: Aníbal Costa

PROFISSÃO: Professor de Ciências Físico-Químicas
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MOCHO

R.M. — E o livro? 
Prof. Aníbal — Gosto particularmente de três, 

intitulados: “Física Divertida”, “Nova Física Divertida” 
e “Cinco Equações Que Mudaram o Mundo”, todos eles 
editados pela Gradiva. Os dois primeiros livros têm como 
autor Carlos Fiolhais e o terceiro, Michael Guillen. São 
os meus favoritos, porque abordam a Física Clássica 
e Moderna de uma forma divertida, interessante e 
atractiva, desmistificando a ideia de que a Física é uma 
Ciência maçadora, difícil, chata e intragável. 

R.M. — Qual é o seu passatempo favorito?
Prof. Aníbal — Gosto de jogar futebol, estar com os 

amigos e tento estar o máximo tempo possível com a 
minha família. Além dessas actividades, dedico algum 
tempo à leitura, lendo revistas científicas e livros sobre 
novidades em Ciência, principalmente Física, Educação, 
Tecnologia e Canalização.

R.M. — Qual é a sua banda favorita? 
Prof. Aníbal — Não posso dizer que tenha uma 

favorita. Simpatizo, por exemplo, com o Rui Veloso, 
Black Eyed Peas, Simply Red e Carlos Paredes, porque me 
identifico com as músicas que compõem, principalmente 
com as letras. Relativamente ao Carlos Paredes, o 
grande mestre da guitarra portuguesa, porque está 
intimamente ligado à cidade onde me licenciei — para 
sempre Coimbra.

R.M. — E a música?  
Prof. Aníbal — No que diz respeito à música, o meu 

comentário vai na linha do anterior, ou seja, não tenho 
um gosto específico, gosto de ouvir simplesmente boa 
música. No entanto, posso destacar as seguintes músicas: 
“Meet Me Halfway”, “Fake”, “Say You Love Me” e 
“Balada da Despedida”. Gosto particularmente destas 
pela mensagem que têm e pelo reavivar de sentimentos 
e recordações, nomeadamente, dos meus tempos de 
estudante em Coimbra.

R.M. — Diga-nos uma viagem que gostaria de fazer.
Prof. Aníbal — Gostava imenso de visitar a Suíça, pelo 

seus espaços verdes, pela harmonia e respeito que existe 
entre o Homem e a Natureza. Gostava ainda de visitar o 
CERN (Centro Europeu de Investigação Nuclear), sediado 
entre a fronteira da França e da Suíça, um laboratório 
gigantesco onde se realizam experiências e descobertas 
científicas que poderão revolucionar a tecnologia e o 
conhecimento sobre o Universo.

R.M. — Complete a frase “Para mim, aquilo que 
realmente importa na vida é…”

Prof. Aníbal — …ter saúde, família e amigos que gostem 
de mim, andar sempre contente, independentemente dos 
momentos menos bons que apareçam e agradecer a Deus 
por tudo o que me tem dado nesta vida terrena.

R.M. — Gostaria de deixar uma 
mensagem aos alunos do Colégio da 
Via-Sacra?

Prof. Aníbal — Caríssimos alunos, 
nunca desistam dos vossos objectivos, 
lutem sempre, quem sabe se não serão 
futuros cientistas, e valorizem sempre 
a amizade e o amor dos vossos amigos 
e pais. 

Maria Marques, Maria Peixoto, 

José Agostinho, José Ramalho - 

Clube de Jornalismo
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA
Diálogo entre a Máscara e o Violino sobre a personalidade de mestre Finezas…

Mestre Finezas - As Peças de Pedra

Mais um dia aqui dentro, fechado, abandonado como o meu mestre, aquelas pernas fracas e estas cordas 
enferrujadas, aquela pele fria, amarga, rugosa como montanhas e esta madeira apodrecida, feia, sem valor, são coisas 
insignificantes. A máscara, que era branca, capa de esconder sentimentos, é agora preta e incapaz de os conter.

— Estamos a ficar insignificantes aos olhos dele.
— Qual é a diferença? Ele também está a ficar aos nossos. 
Porque ficámos velhos? Uma vida feita à volta da música e do teatro. Será que merecemos isto?
— Sem isto, o mundo não avançava. Ainda me lembro do primeiro dia em que ele me usou na famosa peça                    

“O Fantasma da Ópera”. Até eu sentia as vibrações da sua felicidade, o bater do coração era tal que me fazia tremer.
— Bons tempos foram esses, a maneira como ele me vibrou as cordas foi estonteante e magnífica. Senti o público 

tremer, foi o momento mais feliz das nossas vidas, incluindo a dele.
— Intermináveis foram as peças. Houve uma altura em que me senti de tal maneira deprimido que metia medo, 

era isso o que a sua cara me dizia, eu apenas o escondia.
— Também eu senti isso nos seus dedos, que ficavam cada vez mais velhos e secos. Sentia pena dele. 
— Nessa altura, vi nos seus olhos escuridão, um céu preto, vazio, à espera de ser sugado para um universo infinito 

cheio de cores piores que o amargo preto.
— A vontade de partir era interminável, mas não foi aí. Ele decidiu viver com isso e ficar connosco para ver o 

seu reflexo do passado, e temos que agradecer-lhe por isso. Devemos permanecer e morrer com ele aqui, neste sítio 
escuro que nos guarda para a outra vida e separa o quente do frio. A terra.

Ricardo Bernardo, 9.º A

A propósito do conto «Mestre Finezas», de Manuel da Fonseca

Ilídio

Numa tarde chuvosa de Dezembro, muitos anos depois de mestre Ilídio Finezas ter dado a alma ao criador, passei 
junto à sua barbearia.

A porta estava fechada e a madeira estava carcomida pelo tempo, apresentava uns buracões que permitiam ver 
o seu interior. Tudo era velho, sujo e cheio de teias de aranha.

Numa mesa, onde outrora mestre Finezas colocava alguns frascos de uma fraquíssima água de colónia, estava o 
velho violino cheio de pó. Do lado esquerdo, numa pequena prateleira encontrava-se a máscara do teatro, igualmente 
velha e muito desbotada.

Conversavam baixinho e o som chegava até mim quase diluído.
Encostei um ouvido a um dos buracos existentes na porta e entendi o que diziam:
— Ó querido violino, lembras-te dos momentos de glória e de alegria que vivemos juntos? — perguntava a velha 

máscara.
— Se me lembro… Que saudades eu tenho do bom mestre Finezas!...
— Por que seria que a personagem que ele interpretava com a minha máscara quase sempre morria em cena?
— A sua paixão pelo teatro e pela música! Por isso tantas vezes agarrava em mim para dedilhar belas melodias. 

Revelavam o seu dinamismo interior, o seu espírito de justiça e de vontade de que os fracos vencessem; então, era 
vê-lo ir, heroicamente ao encontro da morte, nas cenas que representava.

— Se assim era, fico contente — ripostou a máscara. — E tu foste feliz nas mãos de mestre Finezas?
— Oh! Se fui feliz! Pena foi que as pessoas da aldeia, talvez pela sua pouca sensibilidade musical, nunca o tivessem 

apreciado como ele merecia. Apenas o Carlitos gostava de o ouvir, mesmo em criança.
— Quanto ele sofreu com o abandono e incompreensão daquela gente! — acrescentou a máscara com tristeza.
— Nós e o Carlinhos nunca o abandonámos — disse o violino, dando um estremeção, como que a querer soltar 

notas de uma doce melodia. 
Na verdade, foi o Carlitos que ouviu a última música tocada por aquele velho triste, desgostoso da 

vida, mas com algum talento!
Maria Santos, 9.º A
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A Primavera

A Primavera,
o frio a traz,
o calor a leva,
a dor do frio desaparece.

Sinto a maresia,
um perfume abundante
que há muito não sentia.

As flores começam a abrir,
o vento a abrandar.
É Primavera!
Que se havia de esperar?

Francisco Morgado, 6.º A

Enfatuadas Artes

A confusão começou com uma máscara — teatro 
— e um violino — a música.

A máscara simboliza a representação; esconde os 
nossos rostos, dando vida a múltiplas personagens… é uma 
metáfora para a efígie de personalidades importantes ou 
imaginárias por profissionais  os actores.

O violino, rei dos instrumentos, a obra-prima de 
Estradivário… suas notas singulares fazem lembrar o choro 
dos amantes, a paixão dos vencedores, o entusiasmo nas 
expectativas, a ambição dos sonhos.

Discutia-se a importância de cada um na vida de 
mestre Ilídio Finezas, naquilo que representam para ele 
e para a sua personalidade.

— Ambos fomos marcantes na sua vida, mas é claro 
como água que o teatro foi o seu bem mais precioso, a 
sua arte predilecta, a sua fonte de íntimos aplausos… 
- argumentou a máscara.

— Então e eu? Eu era a ponte do seu coração para 
o exterior. Por mim passaram sentimentos de fúria, em 
espera de amenar, de solidão, com fome por companhia, 
de tristeza, à procura de consolo, de alegria, que ele 
queria partilhar… Eu era a sua porta aberta para as 
pessoas. — ripostou o violino.

— Ele era, de facto, um artista completíssimo: 
o seu espectáculo era uma manifestação da fantasia, 
os rebeldes sentimentos que se voltavam uns contra 
os outros, contra a audiência, contra ele próprio! 
— relembrou a máscara.

— Tenho saudades da forma como ele me tocava: 
aquele vigor nas suas mãos agora trémulas, o queixo 
firme, agora cansado, apoiado a mim… o fogo nos seus 
olhos que brilhavam de orgulho, de prazer, naquele 
exibicionismo nas ruas.

— É verdade… Ele desistiu dos palcos, já não 
serve para a ribalta, já não decora os textos, já não se 
movimenta da mesma maneira, treme por todo o lado… 
E o seu cabelo? Tão grisalho…

— Ao menos, sabemos que o ajudámos e o fizemos 
feliz em tempos. Se não fôssemos nós, ele não seria 
assim! — exclama a máscara.

— Que saudades do velho mestre Ilídio Finezas…

Beatriz Cardoso, 9.º A

Soneto melodioso

Estava o violino chorando…
Uma música de embalar.
Veio a máscara cantando…
Para o conseguir alegrar.

As notas saíam a saltar…
Do Finezas que as tocava.
Era uma música de louvar…
Àquele que a escutava.

— Que tendes vós para me mostrar,
Ó violino, ó máscara?
— Mestre Finezas, vamos tocar!

Triste e melodioso talvez,
Mas preciso na sua arte,
Mestre como este era uma vez!...

Pedro Monteiro, 9.º A
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MERGULHAR
NOS LIVROSPARA  A  ESCRITAESPAÇO 

A Primavera

Nestes dias de calor
Não guardo nenhum rancor
Pois chegou a Primavera
Que a gente tanto espera.

Vou para a rua brincar
E à bola vou jogar.

Ver o Inverno acabar
Ver a neve a derreter
A Primavera fica cá
Até quando nos apetecer.

         Tiago Martins, 6.º B

Nervosismo (baseado no poema de     

                                 Sérgio Godinho)

Fiquei a tremer,Com os olhos a chorar
E as mãos a suar,Sozinha na sala de aula

E a professora a pedir-me calma.
Vermelha como um tomate,
Estava com rosadas bochechas.

Estava sem respiração,
Sem noção da facilidade.
Com certeza, era da responsabilidade!

Queres rever a matéria?
Queres sentir o cérebro a fugir

E chorar como um riacho?
Vou ensinar-te o que eu acho:

Não há melhor do que o nervosismo.
 

   Catarina Reis, 7.º C  

Poema das coisas esquisitas…
Fiquei com pele de galinha
Com os dentes a bater
E os joelhos a abanar
Sozinho no arvoredo
E a noite metia medo!Estava branco como a cal

Estava com palpitações
Estava sem pinta de sangue
Sem palavras, mudo e quedo

Com certeza, era do medo!Tinha os cabelos em pé
Tinha o coração nas mãos
Suores frios e coceiras
E na boca um gosto azedo
De tanto engolir o medo!Queres rezar pelas alminhas?

Queres sentir dores de barriga

E tremer como varas verdes?

Vou ensinar-te o segredo:
Não há melhor do que o medo!

Sérgio Godinho,
 O Pequeno Livro dos Medos

Para a minha mãe

A minha Mãe é uma flor
Como nunca mais existirá.
Neste universo cheio de amor 
Flor tão bela não há.

Melhor é impossível
Porque ela é maravilhosa,
Para mim está num bom nível
Devido à sua beleza espantosa.

Sempre me deu alegria,
Ela dá-me muito amor,
Porque a minha Mãe é uma flor.

Tiago Simões, 6.º B
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Recados da Mãe
de Maria Teresa Maia Gonzalez

Clara e Leonor são duas irmãs, de dez e seis anos, 
respectivamente, que acabaram de receber a notícia da morte 
da mãe. Por esse motivo, passam a viver em casa do pai e da 
madrasta, seguidamente na da avó Matilde, até ao internato 
num colégio. A estadia no colégio e a perda da mãe aproximou 
ainda mais as irmãs, transformando Clara numa espécie de 
mãe para Leonor.

Aos vinte e um anos, a decisão de Clara entrar para o 
pré-noviciado, na Casa das Irmãs Salesianas, para se tornar 
missionária em África, deixa Leonor tristíssima, que apesar de 
tudo compreendia a vontade da irmã.

O sonho de Clara concretizou-se e, após vinte anos de 
separação, as duas irmãs reencontram-se, no casamento da 
primeira filha adoptiva de Leonor.

Ana Santos, 8.º B

Úrsula, a Maior
de Alice Vieira

Em Úrsula, a Maior, Alice Vieira apresenta-nos, em jeito 
de diário, os desabafos e, também, algumas alegrias de Maria 
João. Esses desabafos são, sobretudo, relativos a Xuxu (também 
conhecida como Úrsula), que vai morar para sua casa durante 
uma temporada. Mas as personalidades destas duas raparigas, 
tão diferentes, acabam por chocar ligeiramente, e Maria João 
decide pôr mãos à obra e tentar modificar um pouco a maneira 
de ser de Xuxu… 

Maria João, Xuxu — e também o “Lau da burra”, o Xaninho e 
o Gil Eanes, entre outros — formam uma divertida constelação 
de personagens que certamente gostarás de conhecer.

MERGULHAR
NOS LIVROSPARA  A  ESCRITA

       Prof.ª  Patrícia Bárbara



                                                                                                                            

24

                                                                                                                            

Inquérito
Hábitos de Leitura - parte II

No que diz respeito à frequência com que 
os nossos inquiridos costumam adquirir livros, 
podemos afirmar que o fazem com alguma 
regularidade. As opções “muito raramente” e 
“menos do que uma vez por ano” tiveram uma 
expressão muito pouco significativa. Grande 
parte afirmou comprar livros todos os meses e 
várias vezes por ano. 

Em relação ao número de livros que possuem 
em casa, para além dos escolares, 40% diz possuir 
entre 10 a 50 livros, 28%, 50 a 100 livros, e outros 
28% dizem possuir mais de 100 livros. 

60% por cento dos nossos alunos afirma possuir 
o hábito de requisitar livros em bibliotecas. De 
entre estes, 46% diz que o faz todos os meses.

Quanto à preferência dos géneros de leitura, 
a banda desenhada e a aventura ocupam o topo das 
escolhas, deixando para trás o romance, o policial, a biografia, 
a ficção científica, a poesia e outros.

Sobre as actividades que, na opinião dos alunos, contribuem 
mais para a sua formação pessoal, “ver televisão” e “navegar 
na Internet” são os grandes rivais da leitura. Nesta questão, os 
inquiridos deveriam numerar as várias opções, oito no total, 
de acordo com a sua preferência. A leitura é a opção referida 
mais vezes em primeiro lugar (cerca de 49% dos inquiridos). 
Mas considerando em conjunto os três primeiros lugares, a 
Internet é a opção que mais se destaca. Saliente-se o facto 
de 30% dos alunos não colocarem a leitura nos três primeiros 
lugares das preferências.

Em suma, a aquisição de livros não constitui um problema 
para grande parte dos alunos do Colégio, em virtude de a 
maior parte pertencer a um estrato socio-económico médio 
e médio alto. A aventura e a banda desenhada são os géneros 
mais atractivos. A leitura é ainda considerada a actividade 
que mais contribui para a formação, mas a Internet ganha 
cada vez maior terreno. 

Clube de Jornalismo

CINEMAINQUÉRITO
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CINEMA9.º ANO . . . E AGORA ?

Está a chegar o momento do teu trajecto escolar em que te vai ser exigida a realização de uma opção. No final 
deste ano lectivo, vais ter de optar pela área predominante de estudo nos próximos anos de escolaridade. Ora, fazer 
uma escolha implica sempre, ou quase sempre, tomar uma decisão. E, porque a tomada de decisão nos implica, porque 
condiciona o nosso futuro, ela deve ser bem fundamentada. 

Para te apoiar nesta tarefa de desenvolvimento de competências que te permitam definir o teu projecto profissional 
e/ou pessoal, o S.P.O. desenvolve contigo o Processo de Orientação Escolar e Profissional.

No Colégio, durante o mês de Fevereiro, iniciámos esse processo. Já realizámos algumas actividades para aprofundar 
o conhecimento que tens de ti próprio, explorando valores, interesses, aptidões. Além disso, também já tiveste 
oportunidade para explorar o conhecimento dos currículos escolares que tens à tua disposição quando terminares o 
9.º ano.

O Processo de Orientação Escolar e Profissional ainda não terminou e ainda falta algum tempo para o final do ano 
lectivo. Por conseguinte, usa todos os recursos que tiveres disponíveis para que a tua escolha seja o reflexo de uma 
opção consciente e responsável.

S. P. O.

Este Processo é importante na escolha do nosso 
futuro, principalmente para quem ainda não tem a noção 
do que quer seguir, como eu. 

Eu sentia-me dividida entre a área das Ciências e 
Tecnologia e a das Humanidades, que foram precisamente 
as áreas salientadas no relatório que me foi transmitido 
pela psicóloga Alexandra. No início do Processo de 
Orientação Escolar e Profissional, nas aulas de Formação 

Processo de Orientação Escolar e Profissional

Cívica, realizámos alguns testes individuais, que 
avaliavam os nossos interesses vocacionais e as nossas 
aptidões, as mais desenvolvidas e as que devemos 
desenvolver de acordo com a profissão que tenhamos 
em mente. Uma das actividades, por exemplo, consistia 
em escolher o grupo de pessoas que mais nos aliciava. 
Havia um grupo formado por pessoas com tendências 
artísticas, outro com pessoas que gostam de ajudar os 
outros, entre outros. 

Na parte final do Processo de Orientação 
Escolar e Profissional, a psicóloga Alexandra 
passou algum tempo com cada um de nós, a 
fazer uma análise dos resultados das provas 
e a cruzá-los com as nossas preferência e 
características no sentido da reflexão sobre 
as nossas possíveis opções, em termos 
de Ensino Secundário. Foi elucidativa e 
prestou-nos a ajuda que necessitávamos 
neste momento de indecisão pelo qual 
todos passamos. 

Ana Guedes, 9.º A
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UM OLHARSOBRE . . .

O dia 30 de Abril foi 
para mim um misto de 
ansiedade e alegria. É que 
eu ia, pela primeira vez, 

pisar um palco para dar vida a uma personagem da 
grande epopeia quinhentista, “Os Lusíadas”. Todos 
nos empenhámos e a viagem de Vasco da Gama à Índia 
decorreu com o calor e vivacidade com que ele a cantou 
ao Rei de Melinde.

Maria Santos, 9.º A

Fiquei expectante e um tanto ou quanto nostálgica, 
pois para mim o Sarau é sinal de despedida. Afinal de 
contas, somos finalistas!

Foi engraçado ver as raparigas com bigodes e os 
rapazes de collants.

Ana Guedes, 9.º A

Foi um stress total; eram roupas a circular de um 
lado para o outro, luzes, papéis, professores…

Cátia Nunes, 9.º A

O papel que me foi atribuído foi o de marinheiro, 
mas não foi fácil e, logo no início, enfrentei várias 
dificuldades. Entre elas, estavam a vergonha e a minha 
falta de habilidade para fazer teatro.

João Araújo, 9.º A

Este sarau amadurece-nos, cria-nos pessoas mais 
responsáveis.

Maria Peres, 9.º A

No último ensaio geral, já todos se sentiam 
acanhados e amedrontados pelo palco, pelas luzes, pelos 
sons e, mesmo, pelas pessoas.

Obrigada a todos os professores que se esforçaram 
e ajudaram a tornar realidade esta única e incrível 
experiência de representar, de ver o teatro e a sua arte 

com outros olhos.
Anna Cardoso, 9.º A

Singularmente, aprendi a controlar o receio, a 
interagir com desconhecidos, a aproximar-me de um 
grupo de pessoas e transmitir-lhes uma mensagem, segura 
das minhas palavras e capacidades.

Devo agradecer a oportunidade de participar neste 
magnífico espectáculo, se bem que é com mágoa que 
vejo o fim desta jornada a avistar-se, perto, mais perto, 
mais perto…

Beatriz Cardoso, 9.º A

Todos estiveram à altura do desafio, todos foram 
admirados pelo olhar de um público atento, todos foram 
artistas por uma noite!

Inês Vilares, 9.º A

No dia 30 de Abril, realizou-se mais uma vez o Sarau 
de Língua Portuguesa do 9.º ano, desta vez denominado 
«Ousar… Tudo vale a pena».

Consistiu numa espécie de rapsódia teatral, ou seja, 
retratava a primeira viagem dos Portugueses à Índia 
(“Os Lusíadas”), com algumas cenas do “Auto da Barca 
do Inferno”, declamação de poemas e interpretação de 
temas musicais.

Foi um bonito e único momento para guardar na nossa 
caixa de recordações  afinal de contas, é destas memórias 
que vivemos e de que somos feitos.

Pedro Paixão, 9.º B

Quando entrámos nos bastidores para nos prepararmos 
para o espectáculo, a tensão, a expectativa, o medo 
surgiram à flor da pele.

Fernando Tavares, 9.º B

Nesta peça, realizei o papel de Diabo. Inicialmente, 
estava desmotivada, mas, à medida que o tempo foi 
passando, apaixonei-me pela personagem. Estava num 
estado de euforia total. Porém, mal entrei em palco as 
pernas pararam de tremer e senti-me bem. 

O Sarau foi um dia diferente. Para mim, foi um dos 
melhores dias de sempre!

Joana Rodrigues, 9.º B
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Eu fui dos primeiros a representar; sentia-me nervoso. 
Entrei em palco. O efeito da luz era óptimo, quase não 
se via o público, o que nos fazia estar à vontade. Acho 
que consegui representar bem, pois ajudei a fazer com 
que o público soltasse gargalhadas.

Luís Gonçalves, 9.º B

No dia, já no teatro, notava-se um certo nervosismo, 
pois toda a gente andava de um lado para o outro, 
atarefada. (…) A minha cena até correu bem, pois a Inês 
cantou tão bem que até nos arrepiou.

Celina Soares, 9.º B

A agitação dos ensaios, os nervos partilhados por 
todos, o medo de errar em palco, a felicidade de ali 
estar. O facto de andarmos descalços no meio da rua à 
noite era muito bom, sentia uma liberdade que nunca 
antes sentira.

Maria Lopes, 9.º B

Gostei imenso de ver o que estava por detrás daquele 
palco e de receber ordens por onde nós tínhamos de 
entrar. O guarda-roupa estava excelente.

João Neves, 9.º B

Para muitos, era a primeira vez que iam estar em 
cima de um palco. Chegou a minha vez de actuar. O 
meu coração não parava quieto e eu não me conseguia 
controlar. Só ouvia o stôr: “Força, Inês. É a tua vez!”

Inês Aguiar, 9.º B

No Sarau, fiquei com o papel de marinheiro que 
depois viria a morrer numa tempestade.

Se estava nervosa? A resposta é sim. Adorei esta 
experiência.

Maria Matos, 9.º B

Com isto, pudemos celebrar a literatura [portuguesa] 
de uma maneira divertida e diferente.

Marta Almeida, 9.º B

Festejámos a nossa língua 
com referência a duas das mais 
notáveis obras portuguesas 
— “Auto da Barca do Inferno” 
e “Os Lusíadas”.

Tivemos casa cheia para 
aplaudir e relembrar-me o 
quanto é bom falar Português!

Miguel Pinto, 9.º B

Foram dois períodos de árduo trabalho. Muito 
nervosismo e ansiedade foi o mais visto entre nós, alunos, 
desejosos que a nossa cena começasse.

Daniel Fernandes, 9.º B

Neste Sarau, foi não só demonstrada a importância e 
relevância da Língua Portuguesa, mas também de alguns 
feitos portugueses no mundo passado, as conquistas, os 
medos, as viagens, as histórias. Com este espectáculo, 
viajámos pelo mundo inteiro.

Gonçalo Domingos, 9.º B

Um dia memorável foi o dia 30 de Abril de 2010. 
No final, saíram os pais contentes e orgulhosos dos seus 
filhos.

José Amaral, 9.º B

O Sarau foi, sem dúvida, uma das melhores 
experiências que tive e que pude partilhar com todos.

Ganhei e aprendi muita coisa com este Sarau. Aprendi 
a perder a vergonha em público e ganhei novos amigos; 
ri-me e convivi. Valeu a pena ter participado e, se tivesse 
desistido, teria ficado arrependida. É uma experiência 
que me irá seguir para onde quer que eu vá.

Márcia Carvalho, 9.º B

Por fim, recomendo a todos os que virão a ter 
oportunidade de realizar um Sarau a aproveitarem-no e 
a divertirem-se com os colegas.

João Machado, 9.º B

No Sarau de Língua Portuguesa, vivenciámos 
experiências que jamais iremos esquecer. Apesar do 
esforço requerido, VALEU A PENA, pois divertimo-nos 
muito e aprendemos a trabalhar em conjunto. No final, 
conseguimos realizar um espectáculo divertido e que 
agradou a todos. Resumimos esta experiência em três 
palavras: inspiradora, marcante e enriquecedora. 

Viva a Língua Portuguesa!
9.º C

Sarau de Língua Portuguesa 9.º Ano «OUSAR… TUDO VALE A PENA»

UM OLHARSOBRE . . .
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CINEMAHORADO RECREIOUM OLHARSOBRE . . .

O que vai ser da 
minha vida? O que vou 
fazer no futuro? Estas são 
algumas das perguntas 
que faço a mim mesmo, 
quando penso no futuro. 
Ainda não sei muito bem 
o que quero fazer em 
termos profissionais. Acho que, por um lado, 
ainda sou muito novo para decidir o que quero 
fazer na Vida, mas por outro, está mesmo na 
hora de tomar decisões. 

Que área vou seguir a partir do próximo ano? 
Que curso gostaria de frequentar? 

Bem, uma coisa sei, sei que me vai custar 
muito… pois vou deixar o Colégio da Via-Sacra. 
Ai! O Colégio… Quando penso nele, penso nos 
meus amigos, nos colegas que são essenciais e 
que me foram ajudando ao longo deste 5 anos. 
Anos de alegria, alguns sentimentais e tristes, 
outros confusos. Enfim, o Colégio foi a minha casa 
durante muito tempo… E agora vou ter que sair 
desta simpática escola e mudar-me para outra, 
onde não conhecerei ninguém, onde vou ser um 
estranho e não sei como vou ser acolhido…. Este 
é um dos medos que eu tenho entre outros.

E por fim, caros leitores, este é o último 
texto que vos escrevo enquanto aluno do Colégio, 
pois em breve vou deixar esta escola. Obrigado 
por ter passado por todos estes anos convosco.

Nunca irei esquecer os bons momentos que 
passei nesta casa!

Manuel Lopes, 9.º C

Jornada

Uma das definições 
da palavra “jornada” 
presente no dicionário 
é “batalha”. E eu penso 
que todas as etapas 
ultrapassadas nas nossas 
v idas  são  bata lhas 
superadas. 

Ao longo de cinco 
anos, evoluí em todos os 

sentidos. Acima de tudo, cresci, 
por dentro e por fora. Adquiri conhecimentos 
científicos, que me vão ser úteis para toda a 
vida, para todas as ocasiões, ao contrário do 
que alguns colegas dizem: “Mas para que é que 
isto interessa?!”. Tudo graças aos professores, 
que “ganham mais cabelos brancos a cada 
aula que passa”. Mas acaba por ser uma 

aprendizagem mútua, o que, a meu ver, torna a missão de uma 
escola tão bonita. Conheci pessoas novas que me fizeram desejar 
que o tempo parasse no 9.º ano. Inspiraram-me e mostraram-me 
facetas do ser humano desconhecidas para mim. Incitaram-me 
a amar, a perdoar, a pensar e a recordar. Experimentei algumas 
surpresas que a vida nos pode pregar, positivas e negativas. E 
durante todas elas a minha turma esteve ao meu lado, a rir e 
a chorar comigo. Mudei e aprendi a aceitar a mudança. Afinal, 
mudar é viver, é dar uso ao espaço que ocupamos. É aceitar novas 
jornadas, de preferência sempre com um sorriso na cara.

Mas não foi assim que aceitei a vinda para o Colégio da 
Via-Sacra. No primeiro dia de aulas do meu 5.º ano, entrei na 
minha nova sala a pensar na minha melhor amiga, que tinha ido 
para outra escola. Não me apetecia estar ali, estava assustada e 
reticente, como todos nós, suponho. Mas rapidamente fiz novos 
amigos e me habituei à escola. O meu Colégio tem um ambiente 
acolhedor e familiar, o que o torna uma segunda casa para nós. 
Principalmente agora, conhecendo-lhe todos os cantos e todas as 
pessoas que contribuem para a formação dos alunos, que entram 
como crianças e saem como adultos. 

Tenho então mil obrigadas a desejar ao Colégio a que para 
sempre chamarei “meu”.

Ana Guedes, 9.º A
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Rui Vasconcelos, 6.º C

CINEMAHORADO RECREIOUM OLHARSOBRE . . .

Nesta história, vou falar-vos do 
João que tinha o sonho de voar.

E o aviãoooooooooooooooooooooooo aterrou.

Viu um 
menino da 
sua idade.

João, ao vê-lo ali, 
quis levá-lo consigo, 
para fazerem a viagem 
juntos.

Durante o percurso, 
viram muitas povoações, 
muitas pessoas, que 
não tinham as melhores 
condições de vida.

João acordou.
E começou a pensar....

Certa 
noite, 
enquanto 
sonhava...
sonhava....

...que 
estava a 
pilotar 
um avião, 
passou por 
florestas 
a arder, 
campos de
guerra. 

O que posso 
fazer para 
combater 
tudo isto?
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CINEMAT E L A SE PAUTASCINEMAHORADO RECREIO
A Palavra Escondida

Preenche os espaços, na horizontal, com as palavras correspondentes às afirmações seguintes e descobre, na 
vertical, a forma da nossa galáxia. 

1 - Modelo que considerava a Terra 
o centro do universo.

2 - Estrela que nos aquece e ilu-
mina.

3 - Cientista que defendeu que o Sol 
era o centro do Universo.

4 - Teoria da grande explosão inicial 
do Universo.

5 - Pessoa que estuda o Universo.
6 -  Nome da nossa galáxia.
7 - Grandes agrupamentos de estre-

las e material interestrelar. 

Palavra - Chave

A cada número faz corresponder uma letra da chave.
Dispõe as letras na grelha abaixo e descobre o nome do cometa visto, em 1997, por milhões de pessoas em todo 

o mundo.

1 - Corpos celestes constituídos por 
um núcleo, cabeleira e cauda.

2 - Corpos celestes vulgarmente 
designados estrelas cadentes.

3 - Pequenos planetas de forma 
irregular.

4 - Objectos com mais energia no 
Universo.

5 - Fragmentos de rocha que atin-
gem a superfície de um planeta.

6 -  Astros com luz própria e cin-
tilante.

7 - Satélites naturais. 

Chave

E - Quasares
O - Estrelas

L - Asteróides
H - Cometas

P - Luas
A - Meteoros

B - Meteoritos
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«Alice no País das Maravilhas» de Tim Burton (2010)

Aos 19 anos de idade, Alice regressa ao País das Maravilhas, num 
filme realizado por Tim Burton, que reproduz o universo criado por 
Lewis Carroll.

A jovem Alice foge de uma festa em que é pedida em casamento 
à frente de centenas de pessoas. Guiada pelo Coelho Branco, 
Alice volta a cair na toca que a leva ao País das 
Maravilhas, onde ela estivera em criança, mas 
do qual já nada recorda. O local está 
agora subjugado pelo império 
da Rainha Vermelha (uma 
fusão da Rainha de Copas 
com a Rainha Vermelha 
das obras de Carroll) e 
o papel de Alice, muito 
a contragosto, será o 
de libertar aquele local 
fantástico dos grilhões da 
tirania.

O elenco de actores é de luxo: além da quase desconhecida Mia Wasikowska (Alice), participam também Johnny 
Depp (Chapeleiro Louco), Helena Bonham Carter (Rainha Vermelha), Anne Hathaway (Rainha Branca), Michael Sheen 
(Coelho Branco) e Alan Rickman (lagarta).

Prof. Rui Pereira

A propósito…
«Alice no País das Maravilhas» (título original em inglês: Alice’s Adventures in Wonderland, frequentemente 

abreviado para “Alice in Wonderland”) é a obra mais conhecida do professor de matemática inglês Charles Lutwidge 
Dodgson, sob o pseudónimo de Lewis Carroll. Este livro é uma continuação da obra do mesmo autor, «Alice do Outro 
Lado do Espelho», e ambos influenciaram diversos autores e filmes.

O livro “Alice do outro Lado do Espelho” começa com Alice a brincar com os seus gatos, um gato branco e outro 
preto. Enquanto estava a brincar, imaginou como seria o mundo do outro lado do espelho. Subiu à lareira e viu que 
conseguia entrar dentro do espelho e, desta forma, visitar um mundo completamente diferente do seu. 

Lá ela encontra um poema com o nome “ECILAIRAGAT”, que pouco depois veio a descobrir que significava 
“TAGARIALICE”, pois, como estava no país do outro lado do espelho, tudo se apresentava invertido. 

Esse país é um grande tabuleiro de xadrez e Alice vê-se envolvida numa sucessão alucinante de aventuras ao 
lado das personagens mais estranhas: a Rainha Preta, a Rainha Branca, Humpty Dumpty, os gémeos Tweedledum e 
Tweedledee, o Rei Branco, etc.

Logo após ter chegado à oitava casa, é coroada Rainha e, acompanhada pela Rainha Branca e a Rainha Preta, 
participa numa festa, até que se cansa. Após ter sido empurrada pelas duas Rainhas, apontou para a Rainha, que se 
foi tornando cada vez mais pequena. Nesse momento, Alice pega na Rainha Preta e abana-a até se transformar na... 
sua gata.

Ricardo Ferreira, 8.º A

CINEMAT E L A SE PAUTAS
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CINEMAT E L A SE PAUTAS

Alice

Creeping out
Spinning around
I’m underground
I fall down
Yeah I fall down

I’m freaking out
Where am I now?
Upside down
And I can’t stop it now
It can’t stop me now

I’ll get by
I’ll survive
When the world’s crashing down
When I finally hit the ground
I won’t turn myself around
Don’t you try to stop me
I won’t cry

I found myself in wonderland
Get back on my feet again
Is this real? Is this pretend?
I’ll take a stand until the end

I’ll get by
I’ll survive
When the world’s crashing down
When I finally hit the ground

I won’t turn myself around
Don’t you try to stop me
I won’t cry

Saio secretamente
Girando em redor
Estou no subsolo
Eu caí
Sim, eu caí

Estou a perder o controlo
Onde estou agora?
De cabeça para baixo
E eu não consigo parar
Nada me pode parar, agora

Eu vou superar
Eu vou sobreviver
Quando o mundo estiver a desmoronar
Quando eu finalmente atingir o chão 
Quando eu der a volta por cima
Não tentes parar-me
Eu não vou chorar

Encontrei-me no País das Maravilhas
Reencontrei o controlo
É isto real? É isto fantasia?
Tomarei uma posição até ao fim

Eu vou superar
Eu vou sobreviver
Quando o mundo estiver a desmoronar
Quando eu finalmente atingir o chão 
Quando eu der a volta por cima
Não tentes parar-me
Eu não vou chorar

Avril Lavigne

Avril Ramona Lavigne, nascida a 27 de Setembro 
de 1984, em Belleville (Ontário), Canadá, é 

actualmente uma das maiores cantoras Pop 
Punk do mundo.

Apenas com 25 anos, esta rapariga 
já acumula êxitos enquanto cantora, 
compositora, designer de moda e actriz.

Enquanto cantora, já editou vários 
álbuns, entre os quais se encontram let 
Go (2002-2003), Under my skin (2004-
2006), The Best Damn Thing (2007-2009). 
Em 2010, Avril compôs uma das canções 

que fizeram parte da banda sonora do filme 
Alice in the Wonderland («Alice no País das 

Maravilhas»).
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CINEMAAGORAFALAM OS PAIS

Recebi um e-mail de um amigo que falava sobre a 
importância das pessoas em nossas vidas… Muitas vezes 
lemos textos, mensagens, piadas e recadinhos para passar 
o tempo, para limpar a caixa de entrada ou simplesmente 
por curiosidade sobre alguém que não nos contactava 
há algum tempo. Não que seja uma especialista em 
informática, aliás o “informatês” não é nem de perto a 
minha língua materna. Mas é um dos factos que nos marcam 
nos dias que correm, a importância da correspondência 
virtual em nós.

Cá estou eu, uma vez mais, para deixar uma pequena 
mensagem aos pais, encarregados de educação e amigos. 
Estamos no final do ano lectivo! Este é um ano que com 
certeza deixou marca! Reflicta, por favor, sobre alguns 
breves momentos que passaram no decorrer do ano na 
vida escolar de seu filho(a), seu educando e no seu papel 
enquanto educador. Verá quantas evoluções e descobertas, 
quanto crescimento através do fracasso e da vitória, 
quantas críticas e elogios foram ditos e ouvidos, quantas 
mãos pesaram e quantos braços enlaçaram.

“Quem sou deixa marca”, pense a quem entregaria 
tal título…

Obrigada ao Santo Papa com a sua lufada de perseverança 
e fé.

Obrigada aos filhos com os olhos voltados ao futuro.
Obrigada aos que educam para um mundo de paz.
Obrigada ao Pai Criador que não desiste de nós.

Desejo um belo e vitorioso final de ano lectivo, que os 
próximos caloiros sejam bem-vindos, que os pequenitos 
que se juntarão a essa família sejam felizes, que nossos 
finalistas tenham um percurso brilhante e compensador 
numa nova etapa de vida. 

Boas férias e um bom regresso a todos!

Aos que mantêm o interesse pela convivência pacífica, 
recomendo o Projecto Com...Tacto em prol de uma 
convivência mais pacífica e do desenvolvimento de relações 
interpessoais mais enriquecedoras. 

http://projecto-com-tacto.blogspot.com

Rosanna F. Abrantes Marotti Cardoso

(Enc. de Educação)

“Quem sou deixa marca”



                                                                                                                            

�4

                                                                                                                            

In  “Echos da Via-Sacra”, Anno V, Viseu, 01 de Janeiro de 1912, Número 12

E C H O SDO PASSADO

O Melro

“Quem ha ai que não fique encantado ao ouvir o canto melodioso das 
nossas aves?”

Entre todas as que eu conheço ha uma que sobremaneira me entusiasma. 
É o melro. Natural da America, os selvagens chamam-lhe a ave de cem 

linguas por imitar muito bem o gorgeio das outras aves. O 
seu canto é muito agradável, chegando até alguns autores 
a classifica-lo de mais imponente do que o roxinol. Entre 
nós o melro habita de preferencia os logares onde abunda 
a murta, o pinheiro e o cipreste. Não raro o vemos nós 
tambem perto das correntes de agua. Quando chega a 
primavera o melro fabrica o seu ninho que é digno de ser 

examinado. Os ovos são azulados. 
O melro é muito madrugador. Ainda 
o dia não amanheceu por completo 
e já o melro anda na sua faina, 

procurando alimento pelos campos. A este 
respeito era justo que muitos homens o imitassem. O 
melro, bem como outras aves, foi-nos dada por Deus para 
nos deliciarmos com o seu canto, porque as aves são a 
música da natureza.

José Azevedo Paes

Aluno do 2.º ano     
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PROCEDIMENTO: 

1.   Dissolve o sal na água destilada.
2.   Corta a cebola grosseiramente e coloca-a no copo da varinha mágica. Enche com a água salgada de modo a cobrir 

os pedaços.
3.   Com a varinha mágica, tritura a cebola até obteres um puré (podem ficar pequenos fragmentos).
4.   Transfere a mistura para um copo de vidro.
5.   Adiciona o detergente e mistura cuidadosamente, evitando a formação de espuma. Foto 1
6.   Coloca o filtro do café no coador de rede. Coloca uma pequena porção da mistura obtida e mexe lentamente com 

a espátula. Foto 2, 3 e 4
7.   Coloca cerca de 10 ml do líquido filtrado no frasco de vidro.

CIÊNCIADIVERTIDA

�5

Isolar ADN em Células da Cebola 

      Com esta actividade vais conseguir isolar o ADN (material genético das células, responsável 
pelas suas características) existente dentro do núcleo das células da cebola.

5

1

3

2

4

MATERIAL:

- 100 g de cebola;
- 1,5 g de sal;
- 10 ml de detergente da loiça (de preferência incolor);
- 10 ml de álcool a 95 %;
- 100 ml de água destilada;
- 2 copos de vidro;
- 1 espátula fina ou um palito comprido;
- 1 frasco de vidro transparente e pequeno;
- 1 filtro de café;
- 1 medidor de líquidos;
- um coador de rede;
- balança;
- varinha mágica ou copo misturador.

8.   Verte cuidadosamente 10 ml de álcool para o frasco.
9.   Deixa repousar 2 a 3 minutos.
10. Observa a zona de separação entre o estrato e a solução alcoólica, local 

onde se encontra o ADN (tem um aspecto gelatinoso e esbranquiçado). 
Foto 5

11.  O ADN poderá ser retirado, rodando um palito na zona de separação.  

EXPLICAÇÃO:

O detergente provoca a ruptura da membrana celular e do invólucro nuclear, 
permitindo a dispersão do ADN localizado no interior do núcleo da célula.

O sal tem como função condensar o ADN numa massa gelatinosa. 
O facto de o ADN ser menos denso do que a água e ser insolúvel em álcool, 

possibilita que este flutue na zona de separação entre o filtrado e o álcool.

Fonte: CAMPOS, Carlos e DELGADO, Zélia — Viver Melhor na Terra — Ciências 
Naturais do 9.º ano. 

Lisboa: Texto Editora, 2008.
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