


AGENDA DE ACTIVIDADES

21 de Junho

10h30 — Eucaristia
14h00 — Sarau Desportivo

22 de Junho

21h30 — Concerto de Fim de Ano - Adro da Sé  
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Em casa de Meu Pai, há muitas moradas….

Os tempos que vivemos enchem-nos os ouvidos e absorvem-nos a 
mente com preocupações e desafios no que se refere à apresentação 
de soluções válidas e permanentes para o futuro do nosso país e das 
suas gentes. É, de facto, preocupante.

Há, no entanto, um leque de atitudes que se podem tomar. Voltar 
as costas às situações não resolve nada. Assobiar para o lado, muito 
menos, aliás pode até enervar quem vive estas circunstâncias tão 
difíceis. Encher o peito de ar e, comprometendo-se, assumir que o 
empenho é de todos e, mais do que essencial, é indispensável… esse 
é o caminho!

Há dias, um texto do Evangelho sugeria-nos as palavras de 
Jesus: “Na casa de Meu Pai, há muitas moradas…” (Jo 14, 2). Este 
pensamento, descontextualizado, pode fazer-nos pensar nas moradas 
eternas, no que há-de vir depois desta experiência terrena, e isso podia 
desresponsabilizar-nos do contexto histórico que vivemos. Mas, antes 
disso, ele quer ensinar-nos a agir no mundo presente. No nosso mundo, 
há muitas funções e serviços: é preciso descobri-los, reinventá-los e 
torná-los acessíveis a todos. E é essa a prioridade do nosso tempo: 
promover ocasiões de trabalho, distribuir oportunidades de realização, 
colocar o bem comum como objectivo fundamental. E, mais do que 
um objectivo, este é um caminho ou uma metodologia que se tornam 
um postulado.

Em primeiro lugar, temos de assumir esta verdade: há lugar 
para todos, é possível um mundo sem excluídos. Depois, o mundo do 
trabalho, experiência humana e social em que se realiza a dignidade 
humana, necessita de ser reorganizada: quando alguém avidamente 
trabalha demais (ocupa demasiados cargos), absorvendo diversas 
funções com a finalidade de obter maiores rendimentos, para além 
das suas necessidades, esquece o direito de oportunidades que assiste 
a outrem; quando alguém não cumpre o seu dever de produzir, no 
trabalho que lhe está acometido, está a impedir outrem de o fazer 
bem e de assim promover o bem comum e a sua realização pessoal; 
quando alguém, podendo, não quer trabalhar, mas antes viver à custa 
da sociedade, está a negar a sua condição humana e a privar os outros 
dos seus direitos.

A vida em sociedade é exigente e implica a entrega generosa de 
todos. Caso contrário, no e pelo individualismo, é certo o desastre 
comum.

Há rumos novos para assumir e há percursos inovadores a fazer.   
Age-se conforme se pensa: urge mudar a nossa mentalidade para 
sentirmos o bem comum; é preciso confiar mais nas nossas capacidades 
e qualidades (olhemos a experiência do nosso trabalho no estrangeiro); 
importa desenvolver mais o que é nosso, especificando mais claramente 
uma idiossincrasia comum e multifacetada que nos eleva e nos 
protege.
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NOTÍCIAS

ENTREVISTA COM...

REPÓRTER MOCHO

ESPAÇO PARA A ESCRITA

FAMOSOS & TALENTOSOS 

MERGULHAR NOS LIVROS

9.ºANO... E AGORA? 

UM OLHAR SOBRE...

TELAS E PAUTAS 

HORA DO RECREIO

AGORA FALAM OS PAIS

ECHOS DO PASSADO

CIÊNCIA DIVERTIDA

Padre Mário Dias
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Aveiro e a sua beleza

No dia 4 de Abril, parti para Aveiro com a minha turma do 5.º ano. Demorámos uma hora a chegar lá de autocarro.
Quando chegámos, principiámos logo a sair do autocarro e a tirar fotografias. Em primeiro lugar entrámos na Reserva 

Natural de S. Jacinto e comemos o lanche matinal no centro de acolhimento. De seguida, avançámos para a Reserva Natural. 
Avistámos pinheiros bravos e mansos, eucaliptos, arbustos e arrancámos uma acácia cada um, pois elas são plantas invasoras. 
Na parte dos animais, entrámos em silêncio numa cabana de madeira e através, de uma janela, avistámos patos e galinhas 
pretas.

Despedimo-nos da guia, voltámos para o nosso autocarro e partimos em direcção ao ferry-boat. Para mim, o ar da praia 
e do mar é tão bom, adoro sentir o cheiro a maresia, e senti-o no barco. Foi muito divertido, mas acabou depressa. Parámos 
num parque de convívio onde brincámos e corremos sem parar. De seguida, almoçámos e partimos para a Oficina dos Doces. 
Aí vimos um vídeo sobre os ovos moles e aprendemos a fazê-los. Para recordação deram-nos uma caixa com ovos moles em 
miniatura.

Seguimos para o farol da barra, com 63 m de altura. Para o subirmos, foi preciso passarmos por 291 escadas em caracol. 
O guia do farol explicou-nos como funcionava o sistema de luz, mas, infelizmente, não pudemos ver a vista do último andar. 
Fomos para a praia e depois regressámos a Viseu! Adorei esta viagem!

Beatriz Oliveira, 5.º C

Visita de estudo do 6.º ano

No dia 5 de Abril, todas as turmas do 6.º ano foram a uma visita de estudo a Aveiro. 
O primeiro lugar visitado foi o Reserva Natural de S. Jacinto. Foi muito divertido! A guia da visita ao parque expli-

cou-nos o que foi acontecendo na natureza durante estes anos todos. Ela parecia que gostava muito do que fazia.
Depois, fomos ao navio de Santo André. Aí conhecemos a vida dos homens do mar. Pudemos ver as camas, a cozinha, 

subimos e descemos escadas…

Vencedoras no concurso “Uma Aventura... Literária 2011”

É no “Cantinho da leitura”, cuja mascote é a Girafa Fafa (tímida, mas devoradora 
de livros!), que várias obras vão sendo lidas e trabalhadas, ao longo do ano.

E foi assim que aconteceu: de entre os 10 514 trabalhos individuais e de grupo de 
mais de quatrocentas escolas do ensino básico e secundário de todo o país, as alunas 
Ana Souto, Maria Agostinho e Maria Sousa, do 4.º A, foram distinguidas com o 3.º prémio 
ex-aequo na modalidade de desenho no concurso “Uma Aventura... Literária 2011”.

Nada como deixar que a leitura e o mundo fascinante que a envolve seja fonte 
inspiradora dos trabalhos que criamos!

Prof.ª Patrícia Nogueira

Seguiu-se um sítio muito divertido onde estivemos a pintar peixes que fizemos em cerâmica. 
Para irmos almoçar, andámos de ferry-boat. Todos adoraram!

Joana Nelas, 6.º B
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No dia 7 de Abril, os alunos do 7.º ano foram visitar 
o Planetário do Porto e o Castelo de Santa Maria da Feira. 
Saímos do Colégio por volta das 8 horas e dirigimo-nos 
até ao Planetário do Porto. Aí, vimos tudo o que estava 
relacionado com a matéria de Ciências Físico-Químicas, 
ou seja, planetas, estrelas, entre outros corpos celestes. 
Enquanto duas turmas exploravam o espaço no Planetário, 
as outras duas ficavam a divertir-se nos jardins. 

De seguida, partimos para o Castelo de Santa 
Maria da Feira, onde almoçámos. Dentro do castelo, 
experimentámos disparar com arco e flecha e também 
fizemos uma expedição àquele edifício medieval. O castelo 
de Santa Maria da Feira é um castelo cheio de segredos e 
um grupo de alunos incentivou todas as outras turmas a 
visitar todos os seus recantos.

No fim de um dia tão repleto de experiências, 
regressámos ao Colégio.

Tiago Martins, 7.º B

Visita de estudo do 8.º ano

Neste ano lectivo, a visita de estudo dos alunos do 
8.º ano decorreu no dia 6 de Abril e teve como destino 
as Grutas de Mira de Aire e o Centro Ciência Viva do 
Alviela, em Alcanena. 

No primeiro ponto da viagem, foi-nos apresentado 
um filme que ilustrava o historial das Grutas, as quais 
têm uma extensão total de 11 km. Foi em 1947 que 
lá entraram os primeiros exploradores. Desde então, 
Mira de Aire passou a receber muitos visitantes, como 
foi o nosso caso.

Chegou então a hora de descer os inúmeros 
degraus que nos conduziriam através de um verdadeiro 
labirinto, repleto de galerias. A iluminação aí presente 
ajudou a tornar tudo ainda mais belo. Na hora de subir, 
já foi mais rápido, pois usámos um elevador que nos 
trouxe à superfície.

Fomos depois ao Centro Ciência Viva do Alviela, 
onde fizemos uma viagem virtual num simulador: 
recuámos milhões e milhões de anos, até ao tempo em 
que os dinossáurios ainda deixavam pegadas na Serra 
de Aire. Entre outras actividades, também visitámos 
um quiroptário, onde os guias desfizeram alguns mitos 
acerca dos morcegos.

Um pouco cansados, mas satisfeitos com a visita, 
regressámos ao Colégio. Foi um belo dia!

Alunos do 8.º ano

Visita de estudo do 7.º ano
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NOTÍCIASNOTÍCIAS
Festa da Páscoa

Era o último dia de aulas do 2.º período, o dia em 
que celebrámos a Páscoa no Colégio.

Nessa tarde, depois de um sarau com danças típicas 
de países dos vários continentes, pudemos observar cinco 
exposições, uma de cada continente, e uma mesa com 
bolos tradicionais de alguns países.

Com as exposições, aprendemos imensas coisas sobre 
a cultura de diversos países e com os bolos saboreámos 
um pouco de cada um.

O dia terminou com jogos entre professores e 
alunos.

Mariana Gomes e Rita Carvalho, 7.º A

Feira da Terra

C o m  o  o b j e c t i v o 
de  comemora r  o  D i a 
Internacional da Terra e 
de promover a educação 
ambiental, o grupo de 
Ciências Naturais/Ciências 
da Natureza realizou, nos 
dias 7 e 8 de Abril, uma feira 
de minerais e rochas.

Pela bancada, foram 
passando alunos, professores 
e  a t é  m e s m o  a l g u n s 
encarregados de educação, 
os quais se maravilharam 

com algumas amostras que se encontravam em exposição.
Houve uma grande adesão dos elementos da comunidade 

educativa, que adquiriram algumas peças para as suas 
colecções particulares.

Foi mais um evento que o Colégio proporcionou no sentido 
de os alunos vivenciarem novas experiências e adquirirem 
novos conhecimentos.

Grupo de Ciências Naturais/Ciências da Natureza

“Tarde da Matemática” foi um êxito!

Aprendemos curiosidades, fizemos vários jogos 
e muitos origamis.

O teatro foi admirado pelos nossos colegas e 
encarregados de educação.

Queremos agradecer a todos os professores de 
Matemática e a todas as pessoas que colaboraram 
nesta tarde.

“O teatro foi muito divertido e educativo. Todos 
se empenharam e o resultado foi maravilhoso! Foi 
uma experiência única!”

 5.º C

Provas de Cultura Geral

Na manhã do dia 8 de Abril, realizou-se mais 
uma Prova de Cultura Geral. Aqui ficam os melhores 
os resultados. Parabéns a todos! 

Melhores alunos - 2.º ciclo

Carlos Ferreira, 5.º B _____________ 92%
João Romão, 5.º A________________ 90%  

Melhores alunos - 3.º ciclo

Constança Antunes, 9.ºA _________ 80%
Bernardo Gonilho, 8.º B __________ 80%
Pedro Novo, 7.º C _______________ 80%   

Melhor Turma - 2.º ciclo________ 6.ºA
Melhor Turma - 3.º ciclo________ 9.ºA
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Alunos “Voluntários”
A fim de desen-fim de desen-

volvermos o nosso 
trabalho acerca do 
voluntar iado, em 
Área-de-Projecto, a 
D. Sílvia (secretária 
n o s  B o m b e i r o s 
Voluntários de Viseu) 
convocou-nos para 
uma reunião. Ficámos 
a saber que iríamos 
assistir às “IV Jornadas Técnicas de Mergulho dos 
Bombeiros Voluntários”.

No domingo, dia 8 de Maio de 2011, na barragem 
de Várzea de Calde, assistimos aos preparativos para 
um simulacro de salvamento. Aproveitámos a ocasião 
para entrevistar o comandante Horácio Alves e o seu 
adjunto, que nos elucidaram sobre a sua experiência 
no ramo do voluntariado.

Enquanto falávamos com um bombeiro voluntário, 
antigo aluno do Colégio da Via-Sacra, pediram-nos 
para fazermos de vítimas e sermos resgatados por um 
helicóptero na simulação que se iria realizar. Assim 
foi! 

Passámos um dia fantástico, diferente e recheado de 
surpresas! Será uma experiência que nos acompanhará 
para o resto da vida e que dificilmente se voltará a 
repetir! Gostámos imenso!

                                                            9.º C

Visita à Quinta do Soqueiro

No passado dia 27 de Abril, a turma do 2.º A visitou a Quinta 
do Soqueiro, que fica perto do Colégio da Via-Sacra, ao lado do 
Parque do Fontelo.

O lugar era calmo, silencioso e verdejante! Vimos árvores de 
várias formas, cores e tamanhos, algumas delas raras em Portugal.
Algumas destas árvores eram tão altas que pareciam tocar o céu!
Muitas delas são autênticos tesouros que é preciso proteger, porque 
já são muito antigas, como é o caso da sequóia gigante. Também 
vimos pinheiros bravos e pinheiros mansos, azevinhos, cedros 
japoneses e outras árvores.

Na quinta do Soqueiro, também há animais, mas estes estão 
enjaulados e pareciam tristes e assustados com a nossa presença. 
Observámos gamos, javalis, veados, raposas, faisões, perdizes, rolas, 

patos-reais e gralhas. O mais engraçado foi a gralha a saudar-nos com o seu “Olá” estridente. 
Adorámos este passeio e o contacto com a natureza!
E o laguinho? Ah! Uma pequena maravilha no imenso espaço verde!...
Por tudo isto, aqui fica o nosso conselho: visitem a Quinta do Soqueiro.                                                   2.º A
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Feira do Livro 2011

Na semana de 26 de Abril a 
2 de Maio, os alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos deslocaram-se à livraria 
Pretexto. Esta iniciativa, que 
é já uma tradição no Colégio, 
tem por objectivo a promoção e 
incentivo à leitura. Mais uma vez, 
os alunos tiveram a oportunidade 
de contactar com obras de diversos 
autores e  géneros literários. Foi 
uma actividade muito interessante 
e enriquecedora!

Clube de Jornalismo

Relembrar o 25 de Abril

No âmbito da comemoração da Revolução dos Cravos, foi 
realizada, no dia 26 de Abril, reinício do 3.º período, uma exposição 
alusiva ao tema. 

A exposição constou de uma mostra de documentos e cartazes 
provenientes de uma exposição itinerante do centro de documentação 
do 25 de Abril da Universidade de Coimbra. Para compor o ambiente, 
ia-se ouvindo música de intervenção de Zeca Afonso, que nos 
reportou para aquela madrugada, cheia de esperança, em que os 
militares saíram para a rua, devolvendo-nos a liberdade.

Durante os intervalos e na hora de almoço, foi projectado na 
Biblioteca o documentário «25 de Abril, 32 perguntas».

Este espaço foi decorado com cravos vermelhos, em cartolina, 
realizados anteriormente pelos alunos, e alguns alunos recitaram 
poemas de intervenção.

Prof.ª Sandra Ferreira Torneio de Pétanque

Decorreu, no passado dia 4 de Maio, o 
V Torneio de Pétanque, um jogo tradicional 
francês. A tarde estava agradável e, na 
companhia dos professores de Francês e de 
alguns apoiantes, as equipas mostraram ter 
boa pontaria. O novo terreno de jogo também 
ajudou.

Saíram vencedoras as seguintes duplas: 
José Ramalho e Raquel Lopes, do 8.º A; 
Mariana Coutinho e André Governo, do 9.º C; 
e Bernardo Gonilho e Carlos Pinto, do 8.º B. 
Estão de parabéns!

Grupo de Francês

Palestra sobre as drogas

No passado dia 27 de Abril, dois agentes da 
P.S.P. vieram ao Colégio falar sobre drogas ilícitas 
aos alunos do 6.º ano. Aprendemos que as drogas 
mais perigosas são a cocaína, o haxixe e a heroína, 
e que a mais consumida é o haxixe.

Os agentes da PSP alertaram-nos para o 
facto de que as drogas provocam dependência 
e degradação física e mental aos consumidores. 
Além disso, as drogas destroem as famílias por 
completo e muitas vezes arrastam as pessoas para 
a prisão.

António Souto, 6.º B
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Sarau da Língua Portuguesa 2011

No dia 9 de Maio, realizou-se o Sarau da Língua Portuguesa do 9.º ano, 
intitulado “Deuses entre os Homens”.

Mesmo após árduos ensaios, o nervosismo era visível à flor da pele. Ansiosos, 
uns reviam os seus papéis pela última vez, outros retocavam a maquilhagem para 
parecerem perfeitos aos olhos do público e outros tentavam dominar o medo 
que já se havia instalado. 

As cortinas abriram e, após uma fantástica apresentação, o espectáculo 
começou. Em cima do palco, os nervos fugiam, as angústias escondiam-se, os 
medos desapareciam e somente os nossos olhos eram prova de uma liberdade 
inigualável, uma felicidade comprometedora e, acima de tudo, uma amizade, 
para muitos, duradoura.

No final, todos com ar nostálgico, procurávamos guardar este belo e 
requintado momento que permitiu atestar a qualidade e o empenho de todos, 
junto de muitos outros que já vivemos neste grande colégio, nesta grande escola, 
nesta grande casa, o Colégio da Via-Sacra. 

Ana Martins, 9.º C

Foi um grande privilégio termos participado nesta peça de teatro.
Trabalhámos muito para que a noite fosse memorável. Mostrámos um outro 

lado, desconhecido. No palco, tudo é diferente, é um momento só nosso e todos 
o aproveitámos ao máximo. 

Foi uma actividade muito interessante que marcará a nossa passagem pelo 
Colégio.

Marina Oliveira, 9.º B

Dia Internacional dos 
Museus

No dia 18 de Maio, no 
âmbito da comemoração do Dia 
Internacional dos Museus, alguns 
alunos do Colégio da Via-Sacra 
dirigiram-se, da parte da tarde, 
ao Seminário Maior de Viseu, a 
fim de participarem em diversas 
actividades subordinadas ao 
tema “Memória e Construção 
da Memória: Interacção entre 
Gerações.”

Num ambiente de convi-
vência e diversão, reuniram-
se diferentes gerações que 
trocaram experiências e saberes 
sobre artes manuais.

Deste modo, os alunos do 
Clube de Artes realizaram flores 
de fuchico, enquanto alguns 
idosos da Fundação Mariana 
Seixas viam e aprendiam esta 
arte, ao mesmo tempo que 
relembravam como ocupavam os 
seus tempos livres quando eram 
mais jovens.

Por sua vez, os alunos do 
Clube de Música foram visitar 
o órgão do Seminário Maior 
e, com a ajuda do Padre José 
Henrique, descobriram mais 
sobre o funcionamento e história 
deste instrumento. 

Também um dos últimos 
latoeiros da cidade de Viseu 
mostrou como se faz um regador 
em lata. 

No final, houve um lanche 
para todos os presentes. 

Tratou-se de uma actividade 
muito enriquecedora, na medida 
em que miúdos e graúdos tiveram 
oportunidade de conviver e 
aprender uns com os outros.

Clube de Jornalismo
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XII Festival de Teatro Jovem

No dia 19 de Maio, às 21 horas, realizou-se, no 
Auditório Mirita Casimiro, no âmbito do XII Festival de 
Teatro Jovem, a esplêndida peça de teatro intitulada 
“A Maluquinha de Arroios” de André Brun, representada 
pelo grupo ABC do Teatro do Colégio da Via-Sacra

Reuníamo-nos à 4.ª e à 6.ª feira à noite para 
ensaiarmos. Houve discussões, sermões, mas também 
risadas, maçãs, bolachas (“coisas” nossas dos ensaios!),  
e, acima de tudo, criou-se uma forte amizade entre 
nós.

No dia da apresentação da peça, estávamos todos 
nervosos, pois o ensaio geral não tinha corrido como 
esperávamos. Mas as primeiras gargalhadas do público 
incentivaram-nos e deixaram-nos mais aliviados.

No dia seguinte, os nossos colegas e professores 
deram-nos os parabéns pela nossa actuação e 
agradeceram-nos por todo esse trabalho. 

Foi uma das melhores experiências que tivemos e 
que jamais iremos esquecer!

Grupo ABC do Teatro

Visita à “Residência Rainha D. Leonor”

No passado dia 26 de Maio, os 2.º e 4.º anos 
decidiram, juntamente com as respectivas professoras, 
levar um pouco de sol aos moradores da Residência 
Rainha D. Leonor.

Lá, as duas turmas apresentaram belos poemas 
e alegres canções, sendo uma delas coreografada e 
acompanhada ao som da viola e outra mimada. O primeiro 
poema foi declamado e representado por gestos e o 
segundo recitado através de uma projecção multimédia 
com coloridas ilustrações realizadas pelos alunos do 4.º 
ano. Este poema final foi uma produção iniciada por 
Luísa Ducla Soares e concluída pelos meninos do último 
ano do 1.º ciclo. Foram distribuídos panfletos pintados 
pelos visitantes aos atentos espectadores e ainda flores 
de cartolina cor-de-laranja que muito agradaram.

No fim desta marcante actuação, um grupo de 
senhoras retribuiu cantando, afinadamente, “Os Olhos 
da Marianita”.

Logo de seguida, foi oferecido um delicioso e 
refrescante sumo a todas as crianças.

Esta actividade enquadrou-se perfeitamente no 
projecto educativo do Colégio da Via-Sacra: “Ser 
Voluntário — Desafio Solidário”. Que manhã divinal!

4.ºA

COSTA SANTOS, LDA

MUDANÇAS - DISTRIBUIÇÕES - ARMAZENAGEM

Telems. 91 73231226 / 91 9542041

Escritório:
Rua João Mendes, 122 r/c Esq. A
Telef. 232 422819 • Fax 232 429 770
3500-141 VISEU

Armazém:
Zona Industrial Santiago
Canta Paíma, Lote 3
3500 VISEU
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NOTÍCIAS
Clube de Basquetebol

Chegados ao final de mais um ano 
lectivo, é chegada a hora de fazer uma 
reflexão sobre a prestação do Clube de 
Basquetebol do Colégio. 

Ao longo do ano, fomos superando 
as dificuldades que nos foram surgindo. 
A união do grupo foi fundamental. 
Logo de início, a forma como os 
mais velhos acolheram os mais novos 
fascinou-me! A capacidade que todos, 
sem excepção, tiveram de perceber 
quais as suas reais funções dentro do 
grupo, a pontualidade, a assiduidade, 
o empenho constante em todas as 
tarefas propostas, enfim… só nos 
podia levar a vitórias. Pois é, vitórias 
foram as únicas coisas que este ano 
saboreámos!

Mas os resultados pouco interessam, 
o importante foi ter tido, ao longo do 
ano, um grupo unido e sempre com 
um objectivo bem definido na cabe-
ça. Cinco anos depois, o Colégio da 
Via-Sacra sagra-se campeão distrital 
de Basquetebol, no CAE de Viseu. A 
equipa de há cinco anos haveria de 
sagrar-se campeã regional em Castelo 
Branco.

Realce-se que o Colégio consegue, 
este ano, juntar o título de campeão 
de Infantis ao título já conseguido em 
Iniciados.  

O futuro prevê-se risonho para 
estes alunos que, no próximo ano, 
já serão Iniciados. Realmente, têm 
tudo para repetir, num dos próximos 
dois anos, o que os colegas há cinco 
anos conseguiram. O orgulho destes 
alunos em representarem o Colégio 
vai continuar. Fica a promessa de 
trabalharmos, no próximo ano, para 
continuarmos a ganhar.

Até para o ano. Boas férias e 
muitos cestos.

Prof. João Mota

N o  pas sado  d ia  30 
d e  A b r i l ,  r e a l i z o u - s e , 
em Lamego, um torneio 
regional de Giravolei, no 
qual participaram  quatro 
alunas da turma A, do 6.º 
ano.  As duplas eram as 
segu intes :  Ana  Vide i ra 
e  Ma r i a  S an to s ;  Ma r i a 
Cardoso e Ana Brás.

Elas contam-nos como 
não foi fácil conquistar os 
2.º e 3.º lugares. 

Ecos da Via-Sacra  — Quando lá chegaste e conheceste as duplas 
que irias enfrentar, o que sentiste?

Ana Brás — Senti algum nervosismo, pois sabia que eram jogadoras 
muito boas. 

E.V.S. — Que duplas causaram mais pressão durante o jogo?
Ana Videira  Foi a dupla Morais e Moutinho, pois elas tinham sido 

as campeãs nacionais no ano passado. Elas jogavam muito bem.

E.V.S. — Como descreves o “duelo final”?
Maria Santos  O último jogo foi muito emocionante, na medida 

em que estávamos muito perto do fim, de conseguirmos, pelo menos, 
o terceiro lugar. 

E.V.S. — Diz-nos como te sentiste quando soubeste que tu e a 
tua parceira, a Ana Teresa, tinham ficado em 2.º lugar e a Matilde 
e a Ana Margarida em 3.º lugar?

Maria Cardoso — Senti-me como se estivesse a ter um sonho, 
porque nunca pensei que conseguiríamos ir tão longe, apesar de tanto 
trabalho que tivemos em derrotar aquelas duplas todas.

As duas duplas estão muito contentes e orgulhosas pelos resultados 
obtidos e acrescentam: 

“Nunca tínhamos alcançado o que alcançámos se não tivéssemos 
tido a ajuda do nosso treinador, o professor Pedro Eira.” 

Clube de Jornalismo

DESPORTO
Giravolei
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ENTREVISTACOM . . .
Nascido em Luanda, em 1951, Fernando José de La Vieter Ribeiro 

Nobre fundou em 1984 a AMI (Assistência Médica Internacional), o mais 
marcante de todos os seus projectos, ao qual tem dedicado a sua vida. 
Participou em mais de 250 missões de estudo, coordenação e assistência 
médica humanitária, em mais de 75 países de todos os continentes.

Enquanto cidadão e humanista, tem também expressado a sua voz 
através da escrita, com algumas obras já publicadas, entre as quais dois 
livros de literatura infantil. O seu primeiro livro, publicado em 2004, tem 
o sugestivo título de “Viagens Contra a Indiferença”.

A revista Ecos da Via-Sacra teve a oportunidade de o entrevistar 
durante a sua passagem pelo nosso Colégio no dia 23 de Março deste ano, 
aquando da acção de formação “Ser Voluntário — Desafio Solidário”.

Ecos da Via-Sacra - Como é que o Voluntariado surgiu na sua vida?
Fernando Nobre - Talvez espontaneamente, na medida em que tive a sorte de ser educado numa família, 

nomeadamente por uma mãe, que sempre se dedicou a acções de voluntariado e de benevolência. Daí que o ajudar 
o outro foi natural para mim e para todos os meus irmãos. Em termos práticos, desenvolveu-se a partir dos meus 
20, 21 anos, primeiro numa associação para crianças autistas, depois, já como jovem médico, no quadro da Amnistia 
Internacional, e depois foram os Médicos Sem Fronteiras, e, no fim, com a AMI, que fundei. 

E.V.S. - Como é que surge a ideia de fundar a A.M.I.? Foi uma necessidade? Não se reviu noutra instituição?
Fernando Nobre - A  AMI surge num percurso natural dos meus antecedentes ou da minha experiência no quadro 

dos Médicos Sem Fronteiras. Achei que, com o nosso passado e a nossa ligação com os povos do mundo inteiro, nós 
podíamos estar vocacionados para uma obra desse tipo e para uma obra até mais abrangente, porque, ao fim e ao 
cabo, a AMI não actua só na área humanitária internacional, actua também na área social no nosso país, já que, com 
os dois centros que vou inaugurar este ano, teremos 14 centros sociais a actuar no país. Actua também na área da 
preservação ambiental e na área do alertar consciências e, por isso, dos direitos humanos e da cidadania. 

Por isso, a AMI, hoje, com esses quatro pilares — a acção humanitária internacional, a acção social em Portugal, a 
protecção ambiental e o alertar consciências — tem uma visão… enfim, pretende contribuir para a construção de um 
mundo melhor e mais harmonioso. 

E.V.S. - Encontrou obstáculos? A  AMI ainda hoje encontra obstáculos? 
Fernando Nobre - Com certeza que há sempre obstáculos. Primeiro, as solicitações que recebemos vão muito 

além das nossas próprias capacidades de reacção. Por outro lado, é evidente que há países que não vêem com bons 
olhos a entrada da ajuda humanitária internacional. O último caso foi na Birmânia, em que não consegui entrar com 
a ajuda, porque tinha que a entregar ao poder militar, que depois iria manipular e utilizar a ajuda humanitária para 
fins políticos, e isso eu não quis. 

Por outro lado, em termos locais, exige uma grande intervenção diplomática às vezes, para convencer as autoridades 
da razão da nossa acção, já que os pobres, em geral, estão completamente receptivos.

E.V.S. - O que é ser voluntário no contexto actual?
Fernando Nobre - Para mim, ser voluntário é não se ser indiferente. É querer participar com a ajuda que cada um 

tem à sua disposição, em função da sua formação e da sua capacidade de intervenção e de decisão, e pôr à disposição 
da comunidade qualidades, atributos que nós temos e que podemos disponibilizar para o bem comum. Mas, 
antes de mais, é querer assumir a sua cidadania de forma activa, empenhada, participada e, eu repito, 
querer lutar contra uma indiferença que, muitas vezes, parece querer instalar-se em todos nós.
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E.V.S. - Na sua já longa experiência, qual foi o momento que mais o marcou?
Fernando Nobre - Foram muitos… São trinta e dois anos… Mas permita-me talvez citar dois, porque podia citar 

muitos outros, mas são aqueles que me vêm agora à memória. Talvez o genocídio 
no Ruanda, em 94. Com certeza, é difícil ver pilhas de cadáveres amontoados a 
apodrecer, de seres humanos como nós; por outro lado, no Líbano, em Beirute, 
em 1982, quando alguém tentou alvejar-me no meio da cidade, só para matar 
por matar. Isso faz-nos questionar também o conteúdo que o ser humano possa 
revelar em certos momentos… 

E.V.S. - Actualmente, ainda sonha? Com que sonha?
Fernando Nobre - Sonho — é o meu sonho que me acompanhará até ao fim 

— continuar a dar o meu contributo na medida do possível, para tentar minorar 
o sofrimento daqueles que não tiveram a minha sorte. Alguns apelidam isso de 
sonho, de utopia, mas eu acredito que só com a concretização desse sonho de 
tolerância e fraternidade, com essa utopia vai ser possível termos uma outra sociedade, que não aquela em que nós 
vivemos actualmente e que tudo aponta estar a chegar a um beco sem saída.

E.V.S. - Já escreveu alguns livros. Há um livro que aconselhe e que seja uma obra fundamental que todos os 
cidadãos devessem ler?

Fernando Nobre - Há muitos livros… Há um livro sobre o massacre das Índias Ocidentais, que é do bispo 
D. Bartolomeu de Las Casas. Há O Principezinho, de Saint-Exupéry. Há a Geopolítica da Fome, de Josué de Castro, que 
demonstra como é que este mundo, bem gerido, poderia alimentar perfeitamente todos e até o dobro dos que somos 
hoje no planeta, se houvesse produção bem estudada e depois uma correcta distribuição dos bens produzidos.

E.V.S. - Por último, que mensagem gostaria de deixar aos alunos do Colégio da Via-Sacra?
Fernando Nobre - Olhe, que cada um deles pode ser o elo, melhor, o catalisador, de uma mudança no futuro. Todos 

eles são portadores de sonhos e todos eles ainda podem concretizar todos os seus sonhos, possam eles esforçar-se 
para tal, dedicar-se a um objectivo preciso e saberem que só com esforço, com perseverança, com dedicação, com 
sofrimento também, muitas vezes, é que se podem então alcançar os objectivos que definimos para nós. 

E, por isso, desejo é que eles não abdiquem nunca dos seus sonhos, dos seus valores, que se batam por eles e que 
tentem concretizá-los, porque acredito que o evoluir da nossa humanidade disso vai depender.

     Clube de Jornalismo

  

“[...] ser voluntário é não 
ser indiferente. É [...] pôr 
à disposição da comuni-
dade qualidades, atributos 
que nós temos e podemos 
disponibilizar para o bem 
comum.”

Dr. Fernando Nobre
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REPÓRTER MOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME: Maria João Alves Moura Almeida Rocha Lages
PROFISSÃO: Professora de Inglês

Nascida na freguesia de Santa Maria, concelho de Viseu, em 1972, a Prof.ª Maria João Lages é docente no Colégio 
da Via-Sacra desde 1999. Com um olhar penetrante e expressivo, os alunos revelam que, muitas vezes, nem precisa 
de falar. Todos conhecem a sua paixão pela cultura inglesa, mas o que poucos sabem é que adora pastéis de feijão 
e castanhas de ovos e tem uma predilecção por relógios e por “porquinhos”, que colecciona em todos os formatos e 
feitios.

Ecos da Via-Sacra — Que recordações guarda da sua infância?
Maria João Lages — Recordo o tempo que passava com a minha avó materna, as férias na Serra da Estrela, porque 

os meus pais trabalhavam em Seia, e as brincadeiras com o meu irmão.

E.V.S. — Quando andava na escola, qual era a sua disciplina preferida?
Maria João Lages — A minha disciplina favorita era a História.

E.V.S. — Enquanto aluna, alguma vez pensou em ser professora?
Maria João Lages — Não, eu achava que não tinha vocação e nunca me passou pela cabeça essa profissão.

E.V.S. — O que mais gosta na sua profissão?
Maria João Lages — Gosto de ver os alunos crescer e ganhar conhecimentos.

E.V.S. — Qual é o país de língua oficial inglesa de que mais gosta?
Maria João Lages — O país é, sem dúvida, o Reino Unido, pois tem aspectos culturais e históricos interessantes.

E.V.S. — Qual é a viagem de sonho que ainda não realizou?
Maria João Lages — Gostava de ir ao Egipto. Tenho um grande fascínio pela civilização egípcia.

E.V.S. — Como ocupa os seus tempos livres?
Maria João Lages — Quais tempos livres? (Risos) Quando tenho algum tempo, gosto de ler e de passear com a 

minha família.

E.V.S. — Qual é o seu livro preferido?
Maria João Lages — Gostei da obra Perfume, porque as descrições 

fazem-nos viver o que a personagem principal vive.

E.V.S. — Considera que os alunos são diferentes dos de 
há dez?

Maria João Lages — Sim, sem dúvida. As fontes de 
conhecimento são mais variadas do que há dez anos. 
Todas as informações são diferentes o que faz com que a 
aprendizagem melhore.

E.V.S. — Tem alguma turma que a tenha marcado 
em particular?

Maria João Lages — Era a turma B do 5.º (e depois 
também do 6.º ano), no ano lectivo 2003/2004, pois eram 

bons alunos e tinham muitos valores humanos.
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ESPAÇOPARA  A  ESCRITA

CO
N

CU
RS

O
 L

IT
ER

Á
RI

O

Casamentos

A quadra andava
À procura de marido.
Mas o quadro não andava
À procura de mulher.

O destino juntou-os
À porta de um porto.
Uma tesoura casou-os.
Que grande desconforto!

Os filhos, quando nascerem,
Como serão?
Telas em verso
Ou quadros com imaginação?

Rita Carvalho, 7.º A

Casei um porto
Com uma porta.
Entre aqueles dois
A coisa ficou torta.

Porque o porto
Não sabe fechar
E a porta
Não gosta do mar.

Rafael Pereira, 7.º D

Mosquito

Sobre os mosquitos
Não tenho muito a dizer…
Só sei que são chatos a valer.

Para trás e para a frente andam eles
Até escolherem o pobre coitado
Que hão-de “morder”.

E depois fogem…
Mas deixam ali
Uma recordação dorida
Da sua passagem.

  Inês Correia, 7.º C

A Primavera chegou

A Primavera chegou,
E as andorinhas também.
Negras mas muito alegres,
Parecem um vaivém.

Nesta linda estação,
Crescem as flores.
A rosa é a mais votada,
É a época dos amores!

Aqui e acolá,
Há muitas, muitas cores,
Espalhadas pelo jardim,
E pelos campos sem fim!

Andar de manga curta
É o que toda a gente quer,
Pois está muito calor
E ninguém se vai opor!

Mas depois vai-se embora
A nossa querida Primavera
E nós ficamos com saudades
Das flores que ela trouxera!...

Rita Oliveira, 4.º A
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ESPAÇO
PARA  A  ESCRITA

Luísa Ducla Soares contou...

O ratinho marinheiro

Um rato espertinho,
pequeno e bravio,
vivia sozinho
num buraco frio.
[…]

Até que encontrou
perdida uma noz.
Partindo-a, fazia
um barco veloz.
[…]

Meteu-se o ratinho
lá no seu batel,
soprava-o o vento
que nem um papel.

Sai o barquinho 
para a praia deserta
[…]

Dia de ouro

 Há muito, muito tempo, eu e o meu 
amigo Baltazar vivemos uma aventura 
inesquecível. Foi num dia muito chuvoso em 
que o céu parecia estar a ralhar connosco. 

Eu e o meu amigo estávamos a vir da 
escola e a ir para casa, já todos encharcados 
e ensopados de água e já a sonhar com um 
chocolate quente feito pela minha mãe, 
quando o Baltazar disse:

— Zeca, estou cansado de andar todo 
ensopado e com os meus cabelos a formarem 
uma cascata. Vamo-nos sentar ali, à sombra da 
bananeira, à espera que a chuva termine.

 E lá fomos. Passadas cinco ampulhetas, 
o que nos tempos de hoje equivale a cinco 
minutos, eu cavei dois buracos onde a terra 
estava seca, para aquecer os meus pés. 
Cavei-os não muito fundos, mas, quando já os 
estava a acabar, ouviu-se um barulho, como 
se eu estivesse a bater em madeira. Eu achei 
estranho aquilo estar a acontecer. O Baltazar 
disse-me que o seu avô lhe contou que há 
muito tempo um homem tinha escondido um 
tesouro ali na aldeia. 

Bem, nós ficámos excitadíssimos e 
começámos a escavar mais. Limpámos a 
terra que estava a cobrir aquela tampa 
misteriosa e vimos uma fechadura enorme 
já toda enferrujada. E com um toquezinho a 
tampa caiu. E o que vimos? Vimos um monte 
de estátuas e montes de moedas de ouro. Era 
o tesouro de que Baltazar falava.

Foi o dia mais feliz da minha vida!

Tiago Tavares, 6.º A

E o 4.º A continuou...

O pequeno ratinho
passou a viver
na ilha deserta
com muito p’ra ver.

Na sua casinha
ficou a morar,
com conchas brilhantes
e estrelas-do-mar!

Mais uma vez,
voltou a viajar,
mas desta feita
não foi navegar.

Foi pela selva
cheia de animais;
mas que aventura
de perigos fatais!

Tigres e leões
ele lá encontrou;
subiu a uma árvore
porque se assustou.

No cimo da árvore,
ouviu uma voz:
era um belo esquilo,
roendo uma noz.

16
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Mãe,
És a chama do meu fogo,
A estrela mais brilhante do universo.
És tu, a minha mãe.

Se eu fosse uma flor,
Tu serias a água
Que me rega e me faz viver
Durante todo o ano.

Eu tenho muito orgulho
E não me canso de dizer:
És a minha mãe.

Bruno Barros, 7.º 

No teu colo de açucenas
Sinto palavras serenas
Sussurradas de mansinho
Num abraço apertado
Sinto que estás ao meu lado
Embalas-me com teu carinho…
És ternura e beleza
E a tua maior riqueza
Mora no teu coração
Nas tuas mãos de cetim
Guardas sonhos sem fim
Afectos sem dimensão...

2.º A

Mãe, quando pintas,
pareces uma bailarina
a dançar
sem querer parar.

Mãe, quando falas,
os teus lábios
brilham,
como a água límpida 
do rio
à luz do sol.

Francisca Marcelino, 7.º A

Mãe,
És a flor mais linda do meu jardim;
És a luz do dia que percorre o meu coração;
És a lã fofa onde eu gosto de me embrulhar;
És o piano afinado que eu gosto de ouvir tocar.

Carolina Matos, 7.º D

Queria uns sapatos
Com asas nos saltos.
Com eles subia ao céu,
Por cima das nuvens,
Por cima do mar.
Não para lá ficar,
Mas para pedir ao céu
A estrela mais linda,
Mãe, para te dar.

Maria Oliveira, 7.º D

Dia da Mãe



                                                                                                                            
                                                                                                                         

18

                                                                                                                            
                                                                                                                         

ESPAÇO
PARA  A  ESCRITA

Memórias que voam,
Sonhos que vivi.

Eram os tempos em que tudo
Parecia possível, mas nada era...
O tempo, que infinito parecia,
Desvaneceu-se em frente dos nossos olhos
Como o momento
No qual escrevo
Que bem longe já vai no tempo...

Perder tempo? Nunca!
Perder tempo 
É aprender coisas que não interessam, 
Ou privar-nos de descobrir coisas interessantes.

Memórias passadas
Ficam comigo...
Agora cabe ao futuro atribuir
Novos passados a quem os não tem
Desta bela Instituição.

Ricardo Ferreira, 9.º A

Escola de crescimento
nesta vida longa,
mas este momento,
na minha memória, 
para sempre se prolonga.

Cinco anos passados,
memórias vividas, 
conhecimentos partilhados,
pessoas nunca esquecidas.

O fim do ano chegou,
é a hora da despedida.
Como o tempo voou!

Para toda a vida, 
recordaremos sempre...
esta família eternamente.

Ana Oliveira, 9.º B

Meu querido colégio,
ter-te frequentado
foi um enorme privilégio.

Como os anos passaram!
Agora entendo
O quanto me fez crescer...
Só as saudades ficaram.

Pedro Santos e Lídia Melo, 9.º B
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Eram cinco anos,
Longos cinco anos...
Mas agora
Uma semana apenas!

É tempo de olhar para trás
E relembrar cada momento,
Observar as mudanças,
Preservar as lembranças
E ver como crescemos.

Aqui sonhámos.
Vivemos uma vida.
Criámos uma família
Forte e unida.

Agora partimos,
Em direcção à saudade,
A uma nova realidade
Com obstáculos,
Mas sem medos.

Mariana Campos e Marina Oliveira,
9.º B

NO COLÉGIO

Eléctrico

Estranho funicular,
Sobe e desce a cada meia hora.
Está sempre a circular,
Não o deixam descansar.

Da Sé à feira...
Da feira à Sé...
Na calçada a circular,
Nunca o deixam descansar.

Emigrantes ou gente de cá
Só o fazem trabalhar,
Nunca o deixam descansar.

Dois anos passados, sempre a recordar
Memórias acumuladas…
Para sempre vão ficar.

Ana Neves e Beatriz Santos, 

9.º B

Viseu

Viseu, cidade-jardim,
tantas ruas conheci,
tanto que fizeste por mim,
já muita coisa aqui vivi.

Nos teus recantos,
segredos valiosos se escondem.
Lembro-me como se fosse ontem
quando vi teus luminosos montes.

Grande cidade museu,
Oh grande Viseu!
Tanto que tu tens é meu!

Se um dia partir, 
Muita falta irei sentir
da linda Sé ao luar a reluzir.

Ana Oliveira e Bruno Oliveira,
9.º B

NO COLÉGIO
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Violino,
que afogas as tristezas
quando em profundo lamento
está Mestre Finezas.

Em puro desespero,
as notas revoltam-se
num ingénuo exagero. 

Quando a raiva aparece, 
pega no violino e toca
e logo ela desaparece.

Por entre os cabelos brancos
esconde-se uma alma, 
um violino.

André Tavares e Rita Piloto, 9.º B

A partir do poema “Porque…”
de Sophia de Mello Breyner Andresen

Porque os outros te dão a liberdade
Porque os outros te oferecem tudo
Para conquistarem a tua amizade
Porque os outros não são amigos da verdade.

Bernardo Pereira e Francisco Saraiva,
6.º A

Porque os outros brincam, mas tu não.
Porque os outros pulam, mas tu não,
Para tirares boa nota na prova de aferição.
Porque os outros tiram má nota, mas tu não.

Ricardo Isaías e Gonçalo Caessa,
 6.º A

ESPAÇO
PARA  A  ESCRITA

Paródias

Ser água é ser puro, é ser essencial
Aos homens e aos animais.
É ser fonte de vida
E matar a sede do Infinito à Humanidade.

Inês Cunha, 7.º C

Ser Criança é ser diferente, é ser mais feliz
Do que os homens! Brincar como quem cresce!
É ser uma flor que floresce
Todos os dias em harmonia.

É ter de mil desejos a brincadeira,
É não saber o que querer,
É ter cá dentro um astro que quer crescer,
É querer viver à sua maneira!

É ter fome, é ter sede de alegria!
É ter a vida repleta de magia!
É não querer nunca que a vida chegue ao fim!

E é viver, assim, alegremente...
É ter felicidade, amor e vida em mim,
E dizê-lo mostrando a toda a gente!

Ana Lopes, 7.º C

Poema

Ser poeta é ser mais alto, é ser maior
Do que os homens! Morder como quem beija!
É ser mendigo e dar como quem seja
Rei do Reino de Áquem e de Além Dor!

É ter de mil desejos o esplendor
E não saber sequer que se deseja!
É ter cá dentro um astro que flameja,
É ter garras e asas de condor!

É ter fome, é ter sede de Infinito!
Por elmo, as manhas de oiro e de cetim...
É condensar o mundo num só grito!

E é amar-te, assim, perdidamente...
É seres alma, e sangue, e vida em mim
E dizê-lo cantando a toda a gente!

Florbela Espanca



                                                                                                                            
                                                                                                                         

                                                                                                                            
                                                                                                                         

21

Voluntariado do 4.º Ano na Pediatria do Hospital de Viseu

Saímos do Colégio, no dia de 18 de Fevereiro.

Era dia de São Teotónio, do Hospital de Viseu padroeiro.

Rindo, rindo sem parar, a sua Pediatria fomos animar!

Visitámos esse serviço hospitalar

Onde crianças e jovens

Lutam para a sua saúde melhorar.

Unidos, na nossa bondade, coragem lhes fomos dar.

Nunca nos sentimos tão bem por crianças ajudar!

Todos juntos, na sala de estar, começámos o espectáculo a “Voar”

Água da chuva a soar, a música do 4.º A estava a acompanhar!

Rimando e com vergonha,

Inês do 4.º B declamou o seu poema:

“O que eu quero ser!”,

Desvendando as profissões que queria ser no futuro

E espalhando imaginação por aquelas crianças!

Seguiram-se encantadores poemas e

Actuações fabulosas,

Fruto da nossa criatividade!

Isto mostra a essência do nosso Colégio

Onde aprendemos a estudar, mas também a dar e a amar!

Sorrindo para o público,

Os corações de origami

Lhes oferecemos.

Inspirados pela música “Muda de Vida”

Dos Humanos, interpretada pela Jordana e Pedro Videira,

Áses de solidariedade nos sentimos!

Regressámos ao Colégio com a sensação de que era

Impossível esquecer aquele momento, contudo

Olhámos para o futuro a pensar: “Quando nos voltaremos a voluntariar?”

4.º B
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&FAMOSOS TALENTOSOS
Pina Bausch

Philippine Bausch, mais conhecida como Pina Bausch, 
nasceu em Solingen, Alemanha, a 27 de Julho de 1940. 
Foi coreógrafa, dançarina, pedagoga de dança e directora 
de ballet. 

Obteve o primeiro prémio do Concurso de Coreografia 
de Colónia em 1969, com a sua segunda produção, Im 
Wind der Zeit (“No Vento do Tempo”). 

As suas coreografias são uma junção original de 
teatro e dança moderna, 
reflectindo os sentimentos 
humanos e baseando-
se nas experiências da 
sua vida e da dos seus 
bailarinos.

Em 1973, com 33 
anos, é convidada para 
dirigir o Wuppertaler 
Tanztheater, designação 
mais tarde mudada para 
Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch. A companhia 
tem um grande repertório 
de peças originais e viaja 
regularmente por vários 
países.

Faleceu a 30 de Julho 
de 2009. 

Rita Pina

Nasceu em 1996, na freguesia de Santa Maria, em 
Viseu, e frequenta actualmente a turma A do 9.º ano. 

“Comecei a ter aulas de dança quando tinha 10 anos, 
pois é uma actividade pela qual sempre me interessei e 
é uma boa maneira de passar os tempos livres. 

No início, fui para a Companhia Paulo Ribeiro, 
onde tinha aulas de Jazz com a professora Stéphanie 
e aulas de música clássica. Quando andava no 7.º ano, 

saí da Companhia Paulo 
Ribeiro e passei a ter aulas 
de dança, uma vez por 
semana, no Colégio, com 
a mesma professora.

O meu género de 
dança favorito é o Jazz, 
pois é com ele que eu 
mais me identifico. No 
entanto, também gosto 
de assistir a espectáculos 
de dança contemporânea 
e hip hop. 

Antes de entrar em 
palco, fico nervosa, mas 
quando já estou a dançar, 
abstraio-me e dou o meu 
melhor.”

Filipe Soares

Tem 11 anos, nasceu 
na freguesia de Santa 

Maria de Viseu e frequenta o 5.º ano, na turma C. 
“Comecei a correr aos 10 anos, quando entrei no 

corta-mato do Colégio. Nessa prova, fiquei em 1.º lugar 
e ganhei uma medalha. 

A minha família, os professores (particularmente, 
os professores de Educação Física) e os meus amigos             
têm-me incentivado a continuar a apostar nesta 
actividade. Quando corro, sinto que sou capaz de vencer 
qualquer desafio!

Para além do atletismo, gosto de praticar futebol. 
Sempre que marco um golo fico muito entusiasmado, tal 
como quando vejo os jogos do meu clube, o Benfica, na 
televisão. 

Faço parte do clube de futebol de Viseu-Benfica. 
Tenho treinos duas vezes por semana.”

Carlos Lopes

Carlos Lopes nasceu a 
18 de Fevereiro de 1947, 
em Vildemoinhos, Viseu.

Como a família Lopes era modesta, Carlos começou a 
trabalhar como servente de pedreiro, ainda não tinha onze 
anos, para ajudar a sustentar a casa de família. Mais tarde, 
foi empregado de mercearia, relojoeiro e contínuo.

A sua primeira prova oficial foi uma corrida de São 
Silvestre, quando tinha dezasseis anos, na qual arrecadou 
o 2.º lugar. 

Em 1967, foi chamado pela equipa do Sporting Clube 
de Portugal, onde conheceu um dos seus mentores e 
treinador, o Prof. Mário Moniz Pereira.

Em 1976, Lopes ganhou pela primeira vez o Campeonato 
do Mundo de Corta-Mato, no País de Gales. 

Em 12 de Agosto de 1984, Carlos Lopes venceu a 
prova de maratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 

tornando-se o primeiro português a ser medalhado 
com ouro. Para além disso, a marca atingida 
(2h9m21s) tornou-se recorde olímpico até aos 
Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.
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MERGULHARNOS LIVROS
“Não há Longe Nem Distância”

de Richard Bach

Esta é uma bonita história onde os animais nos dão uma 
lição de sabedoria, lembrando-nos que a amizade não depende 
do tempo nem do espaço. 

Richard Bach, tal como Saint-Exupéry, tem uma forma de 
escrever que faz lembrar histórias infantis. Nos seus livros, 
utiliza um vocabulário e uma gramática muito acessíveis. No 
entanto, por baixo da aparente simplicidade, escondem um 
significado profundo, que nos leva a pensar na vida e nas nossas 
prioridades.

Nesta narrativa, o personagem principal viaja com os 
pássaros para para poder estar no aniversário da sua amiga, 
a pequena Rae, que está a crescer. Com eles, vai aprender 
coisas muito simples, mas muito valiosas: que crescer não 
significa aproximar-se do estado adulto e que os nossos amigos 
estão sempre connosco. Quando oferece a Rae o seu presente, 
diz-lhe: “Cada prenda de um amigo é uma esperança na tua 
felicidade; assim é este anel.”.

É um livro que fala das pequenas coisas da vida que, por 
isso mesmo, são tão belas e importantes. Em muitos momentos, 
faz lembrar o Principezinho, quer pela ternura que transmite, 
quer por dizer coisas tão preciosas como se fossem as mais 
simples do mundo. 

Uma boa prenda para se oferecer a alguém de quem 
gostamos muito.

Prof.ª Ana Cristina Frias

“Voa Comigo”
de Maria Teresa Maia González

Edu é um menino de onze anos, que sonha 
vir um dia a ser piloto-aviador como o pai. Sonha 
cruzar os céus infinitos nas asas de um lindo avião 
a brilhar ao sol. Sonha conhecer todos os países 
do mundo, mesmo os mais longínquos, aqueles 
que ficam do outro lado do globo. Todos apoiam 
o seu grande desejo: os pais, a avó Aninhas, com 
quem ele vive, e até a mãe, que está internada 
num hospital psiquiátrico. Edu adora a mãe e vai 
visitá-la todos os dias, excepto os da semana, por 
causa da escola.

Embora tenha sempre alimentado a esperança 
de voltar a ver os pais juntos, Edu vê-se obrigado 
a encarar a realidade quando o pai lhe comunica 
que vai voltar a casar. Mas, de repente, tudo muda 
quando ele reencontra um amigo muito especial, 
alguém que o compreende e que está sempre 
presente, alguém capaz de lhe revelar um segredo 
maravilhoso: que o amor torna tudo possível.

Inês Magalhães, 5.º C
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9.ºANO... E  AGORA ?

Percurso

O que vou fazer no futuro? Com que desafios e incertezas me vou cruzar? Estas são perguntas que faço a mim 
mesmo quando reflicto no que acontecerá daqui em diante. Ainda não tenho consciência do que irei seguir em termos 
profissionais, pois penso que sou bastante novo para tomar uma decisão como esta, já que é decisiva no nosso percurso. 
De uma coisa tenho a certeza: vai-me custar imenso deixar o Colégio da Via-Sacra. 

Ao longo deste percurso de cinco anos, evoluí imenso em todos os sentidos. Cresci por dentro e por fora. Adquiri 
conhecimentos que me vão ser úteis para todas as situações com que me vou deparar pela vida fora, apesar de muitas 
vezes nos questionarmos quanto ao interesse de algumas “matérias”.

Mas, quando penso no Colégio, lembro-me principalmente dos meus colegas e amigos, que a meu ver foram 
imprescindíveis para superar todos os obstáculos ao longo destes cinco anos. Por vezes, desejo que o tempo pare no 
9.º ano, para que não nos separemos e continuemos a conviver todos os dias. Estes meus preciosos amigos inspira-
ram-me e mostraram-me facetas do ser humano desconhecidas para mim.

Enfim, o Colégio foi a minha casa durante muito tempo e, agora, vou ter de me mudar para outra escola onde serei 
um estranho e não sei como vou ser acolhido.

Tenho então mil agradecimentos a fazer ao Colégio, onde passei momentos que nunca mais irei esquecer!
   

Francisco Teixeira, 9.º A
Cinco anos de saudade

Há cinco anos, entrámos todos a medo nesta casa que fez de nós quem somos hoje. Éramos crianças inocentes 
com energia e sem pressas de crescer. Agora, olhando para trás uma última vez, damos conta que todo este tempo, que 
parecia infinito, se esgotou. Crescemos juntos, conhecemo-nos melhor que ninguém, passámos momentos inesquecíveis. 
Foi uma fase da nossa vida que nos preparou para o mundo fora destas quatro paredes.

Somos como uma família e a saudade vai permanecer durante muito tempo. Fizemos amigos para a vida. O Colégio 
vai ficar para sempre no nosso coração.

Somos uns privilegiados e só mais tarde iremos aperceber-nos desta grande verdade. A saudade vai-nos visitar muitas 
vezes, mas temos de nos despedir com o maior dos sorrisos na nossa cara, para termos a certeza de que aproveitámos 
todos os momentos até ao último segundo.

Lídia Melo, 9.º B
Momentos

Agora começa o fim…!
Aquela porta que, no primeiro dia, me viu entrar com o ar mais preocupado de sempre, aquelas paredes que 

sempre se mostraram disponíveis para me ouvir, aquelas árvores que sempre limparam todas as minhas lágrimas, 
aquelas pessoas que sempre me fizeram feliz e sempre me colocaram um sorriso no rosto, mesmo que o céu estivesse 
prestes a cair em cima de mim… A tudo isso que me fez viver sem razão aparente… A tudo isto que está a correr para 
longe e a deixar-me inconsciente… Não sei o que fazer agora… Onde irei agora descobrir as incógnitas da vida? Quem 
desvendará os meus segredos? Quem me ensinará agora a viver? 

Esta casa fez-me descobrir sempre o rumo quando dava por mim perdida nos labirintos da vida. Ela ajudou-me 
sempre a amparar o meu leme em dias de grande tempestade… Ela levantou-me sempre do chão frio e sujo quando 
me encontrava nele estendida… Esta casa ensinou-me a amar, a sorrir, a perdoar, a viver a vida perfeitamente, mesmo 
não sendo a vida perfeita.

Saio daqui com um grande sorriso nos lábios e um grande brilho no olhar, que só pode ser espelho de muitos 
momentos de alegria e felicidade que nela vivi… 

OBRIGADA, Colégio da Via-Sacra!                                                                                   Ana Martins, 9.º C
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UM OLHARSOBRE . . .

III. Agora, passados alguns anos da minha passagem 
pelo Colégio da Via-Sacra, recordo esses momentos 
com um misto de saudade e alegria. Aqueles intervalos 
na brincadeira com os meus colegas, a conversar e a 
coscuvilhar sobre este e aquele rapazito com as minhas 
amigas; aquelas aulas, cansativas, mas importantes, em 
que os professores perdiam a cabeça com a nossa falta 
de atenção e a nossa brincadeira; aqueles momentos em 
que ri, mas também chorei, vendo aí quem eram os meus 
verdadeiros amigos... 

Hoje, recordo esses tempos à distância, pois tudo era 
fácil, tudo levado na brincadeira, sem nos preocuparmos 
com os problemas da sociedade, mas agora vejo que só 
lá é que as coisas eram “um mar de rosas”. 

Foi lá que aprendi o que sei hoje, foi lá que cresci e 
fiz amigos que o serão para toda a vida.

Era lá a minha segunda casa e hoje gostava de voltar 
atrás no tempo e reviver C-A-D-A momento. Mas, como sei 
que isso não é possível. Ficam na memória aqueles cinco 
anos que fizeram de mim a pessoa que sou hoje.

Mariana Campos, 9.º B

IV. Passaram cinco anos. Ainda me lembro do primeiro 
dia de aulas do 5.º ano, do primeiro dia que entrei no 
Colégio da Via-Sacra. Aqui passei grandes experiências, 
grandes desafios. Fiz amizades incríveis, das quais nunca 
vou esquecer. Passei bons e maus momentos, mas vou 
esquecer os maus e recordar os bons. Chorei e ri. 

Muita coisa mudou em mim durante estes anos. Cresci 
em tamanho e maturidade, tornei-me uma pessoa melhor. 
Desenvolvi a minha sabedoria intelectual e social. 

Vou ter saudades desta casa, a minha segunda casa, dos 
meus amigos, a minha segunda família, e principalmente 
deste ambiente de prestígio. Foi aqui que cresci, que 
passei parte da minha infância e adolescência, que me 
tornei a pessoa que sou hoje.

Via-Sacra, obrigada por estes cincos anos, que 
parecendo que não, passaram a voar, e os quais eu 
vou guardar para sempre na minha memória, no meu 
coração.

Rita Piloto, 9.º B

I. Hoje, quando regressava a casa, depois destes 
dias atribulados, de reuniões, discussões, seminários, 
teses, papéis e mais papéis, deparei-me com um anúncio 
publicitário, iluminado pelos faróis do carro, anunciando 
o Concerto de Final do ano do Colégio da Via-Sacra.

Por momentos, a minha vida recuou dez anos. Foi 
como se os meus olhos deixassem a estrada, onde deviam 
estar, e conduzissem os meus sentidos até ao Colégio. 

Deixei de viajar sozinha, de repente ouvia vozes, 
umas mais presentes, outras mais ausentes, percorri 
corredores, entrei e sai de salas, corri para o bar, fiz 
cestos bestiais naquela tabela… 

Senti um nó na garganta ao receber aquele teste, 
corei ao lembrar aquelas conversas… 

Deixei de ver a estrada. Abrandei, liguei o pisca e 
encostei o carro. Tinha os olhos rasos de lágrimas. 

 — Mas que disparate! — pensei — Logo agora que 
estou tão atrasada!

Abri a janela e a brisa fresca daquela noite de Junho 
percorreu-me o rosto e o corpo, acalmou-me e saiu por 
onde tinha entrado.

Voltei novamente à estrada, olhei pelo retrovisor 
e vi aquele ponto luminoso do anúncio publicitário 
desaparecer no meio de tantos outros, tal e qual os 
meus 15 anos e o final daquele último ano lectivo, aquela 
escola, aquela vida, que se desvanece à medida que me 
afasto e que, de um momento para outro, me assalta 
sem motivo aparente.

Leonor Esteves, 9.º A

II. Hoje acordei inquieta, impaciente, feliz, como 
no tempo em que andava no Colégio. Acordei com a 
necessidade de escrever algo íntimo, coeso, desafiante, 
algo que me recordasse os tempos do “meu colégio”.

Logo me lembrei da turma que me acompanhou 
durante cinco anos, cinco longos e bons anos, onde 
nasceram grandes amizades, zangas que nos tornaram a 
todos mais fortes e mais seguros.

Cumplicidade, união, razão, amizade, felicidade, 
maturidade e confiança foram palavras que sempre 
tentámos ao máximo agarrar. Nem sempre o conseguimos, 
mas, nos últimos minutos, agarrámo-las com toda a nossa 
força, sem nunca mais as largarmos. Diria mais: juntos, 
conseguimos o que muitos achavam impossível.

Não foi apenas a turma que me marcou, foram 
também os professores que, para além de nos ensinarem 
as suas matérias, ensinaram-nos a viver; os funcionários 
sempre atentos e preocupados, o director… foram todos 
incansáveis, sempre!

Hoje posso dizer que tive muito orgulho em andar no 
Colégio da Via-Sacra.

Matilde Pereira, 9.º A

Álbum de Memórias
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CINEMAT E L A S E PAUTAS
“Patch Adams”

Robin Williams, vencedor de um Óscar, é Patch Adams, um 
médico que não se comporta nem pensa como qualquer outro 
médico. Para ele, o humor é o melhor medicamento e está disposto 
a fazer o que for necessário para que os seus doentes se riam... até 
mesmo arriscar a sua carreira. 

Baseado numa história verídica, “Patch Adams” faz-nos rir e 
até chorar...

It’s been a long road
Getting from there to here
It’s been a long time
Well my time is finally near
And I can feel the change in the world right now
Nothing’s in my way
And they’re not gonna hold me down no more
No there not gonna hold me down
Cause I’ve got faith of the heart
I’m going where my heart will take me
I’ve got faith to believe
I can do anything
I’ve got strength of the soul
And no one’s gonna bend or break me
I can reach any star
I’ve got faith
I’ve got faith
Faith of the heart
It’s been a long night
Trying to find my way
And through the darkness
Now I finally had my day
And I will see my dream come alive in life

I will touch the sky
And they’re not gonna hold me down no more
No there not gonna change my mind
Cause I’ve got faith of the heart
I’m going where my heart will take me
I’ve got faith to believe
I can do anything
I’ve got strength of the soul
And no one’s gonna bend or break me
I can reach any star
I’ve got faith
Faith of the heart
I’ve known a wind so cold and seen the darkest days
But now the winds I feel, they’re only winds of change
I’ve been through the fire and I’ve been through the 
rains
But I’ll be fine (rather than I’ve be fine)
I’ve got faith of the heart
I’m going where my heart will take me
I’ve got faith to believe
I can do anything
I’ve got strength of the soul
And no one’s gonna bend or break me
I can reach any star
I’ve got faith
I’ve got faith of the heart
I’m going where my heart will take me
I’ve got strength of the soul
That no one’s gonna bend or break me
I can reach any star
I’ve got faith
I’ve got faith
Faith of the heart
It’s been a long road

Faith of the heart
Rod Steward
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Operação Nariz Vermelho 

A instituição Nariz Vermelho foi oficialmente criada no dia 4 de Junho de 
2002. Dedica-se a animar crianças em convalescença nos diferentes hospitais 
de Portugal.

O principal objectivo é trabalhar nos Serviços Pediátricos de Hospitais 
portugueses e cooperar para a melhor recuperação dos doentes aí instalados.

Os Doutores Palhaços trabalham em muitos hospitais, nomeadamente nos 
distritos de Braga, Porto, Coimbra e Lisboa.

Através de doações ou fazendo-se sócio da associação, qualquer pessoa 
pode ajudar.

Fé do coração

Tem sido uma longa caminhada
A vir de lá para cá 
Há já muito tempo
A minha hora está a chegar

E eu consigo sentir a mudança no mundo
Agora
Nada está no meu caminho
E eles não me vão deitar abaixo 
mais nenhuma vez
Não, eles não me vão deitar abaixo

Porque eu tenho fé do coração
Eu vou para onde o meu coração me levar
Eu tenho fé para acreditar
Que consigo fazer qualquer coisa
Eu tenho força da alma
E ninguém me vai impedir                                                       
Eu consigo atingir qualquer estrela
Eu tenho fé
Eu tenho fé
Fé do coração

Tem ido uma longa noite
A tentar encontrar o meu caminho
E pela escuridão
Agora finalmente encontro o meu dia
E eu verei o meu sonho tornar-se realidade

Eu tocarei o céu
Eles não me vão deitar abaixo 
mais nenhuma vez
Não, eles não me vão fazer mudar de ideias

Refrão

Conheci um vento tão frio
E vi os dias mais escuros
Mas agora os ventos que sinto
São apenas ventos de mudança
Eu já passei pelo fogo
E já passei por chuvas
Mas ficarei bem

Eu tenho fé do coração
Eu vou para onde o meu coração me levar
Eu tenho fé para acreditar
Que consigo fazer qualquer coisa
Tenho força da alma
E ninguém me vai impedir
Eu consigo atingir qualquer estrela
Eu tenho fé

Refrão

Tem sido uma longa caminhada
Tem sido uma longa caminhada

Tradução: Maria Frutuoso, 9.º A
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CINEMAHORADO RECREIO
Sopa de letras 

Procura na sopa de letras 10 palavras relacionadas com o tema anual do Colégio — “Voluntariado”.

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

Rafaela Pinto, 6.º B

Dediquem-se
  aos idosos!

GRANDE 
BARRIGADA!!!

A minha sopa...

Uma ajuda excessiva... 

Vou 
ajudar a idosa a 
comer a sopa.

Engas-
gou-se!!!Engasgou-se!!!
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

“Ao longo dos tempos, venho-me questionando se temos algum objectivo neste mundo. Tenho eu algum papel aqui? 
Tenho eu algum propósito? Bem, vejo-o da seguinte forma: todos temos um objectivo neste mundo. Há quem traduza 
isso em sentido de vida, outros em propósito existencial e ainda outros em missão de vida. Acredito que temos todos 
um objectivo geral, que todos os seres humanos têm em comum, e um outro objectivo, esse mais específico.

O objectivo geral, creio ser, sem dúvida, a evolução...
Quanto ao objectivo específico, bem, considero que este varia de indivíduo para indivíduo…
A certa altura da vida devemos abandonar, nem que seja por breves momentos, o mundo sensível e entrar no 

mundo inteligível (como na ALEGORIA DA CAVERNA, de Platão), onde teremos a oportunidade de nos encontrarmos e 
de encontrarmos o que nos faz feliz… Admito que, ao longo desta nossa jornada, nem todos alcançamos essa felicidade, 
mas creio que o nosso propósito aqui seja procurá-la.”

Anna Luisa Abrantes Marotti Cardoso,
antiga aluna do Colégio da Via-Sacra

Caros pais e encarregados de educação,

Nesta época de mudanças, desafios e questionamento, reproduzo parcialmente um pequeno texto de uma antiga 
(acho que nunca ex) aluna deste Colégio.

Faz-me bem sentir que jovens de 15 anos são capazes de buscar valores e princípios adquiridos na família e na 
escola, que família e escola caminham lado a lado na formação dos cidadãos do mundo.

Depende de cada um de nós a conquista de um mundo melhor!
Inicia-se o período de férias, finda-se mais um ano lectivo. A APAVISA  deseja a todos um bom descanso, um novo 

e bem sucedido percurso aos formandos e a todos os demais alunos, professores, funcionários e familiares um “até 
breve”.

BOAS FÉRIAS!

Rosanna F. A. Marotti Cardoso

(Presidente da APAVISA)
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E C H O SDO PASSADO

Escola Primaria

Tambem os alunos da escola primaria concorreram com os seus 
pequeninos e simples artigos.
 São principalmente descrições.
 Para lhes ser mais facil obrigava-os a levar para os passeios, dados 
ás quintas feiras, papel e lapis, a fim de que, vendo e ouvindo, podessem, 
com facilidade, assimilar e escrever sobre qualquer assunto de que lhes 
falasse.
 Alguma coisa se conseguiu, pois, os seus escritos revelam já o seu 
modo de pensar e escrever.
 Os passeios faziam-se com fins pedagogicos, e ainda para se gosar o 
ar puro e fresco dos campos.

 Pelo caminho, distraía-lhes o pensamento, 
conversando com êles sobre qualquer assúnto que lhes 
aproveitasse, intelectual ou moralmente, pois procurava 
incutir-lhes no espirito a vontade de estudar, falando-
lhes sobre geografia, historia, botanica, sciencias, emfim, 
assúntos das suas aulas, e indicando-lhes ainda o modo 

de se conduzirem na sociedade, de 
trabalharem e praticarem o bem, no 
respeito para com seus pais, familia 
e professores, etc., etc.
  E tambem não esquecia praticas de 

higiène e cultura fisica, desenvolvendo-lhes 
tanto quanto possivel o organismo por meio de marchas, 
saltos de obstaculos em altura e comprimento; e, dum 
modo especial, a gínastica suéca e instrução militar 
preparatoria.

Numa palavra: atendia, mesmo brincando e saltando 
e rindo, á formação do caracter dos nossos alunos, 
procurando ministrar-lhes uma solida educação.



      COMO FAZER UM RELÓGIO SOLAR?

O Homem sempre sentiu necessidade de medir o tempo e muitos povos exprimiram-na 
através do desenvolvimento de instrumentos e medidas que podemos recriar. Um dos instrumentos 
que permite medir esta grandeza é o relógio de Sol, o qual vais aprender a construir com esta 
actividade.

MATERIAL:
- Três pedaços de cartão grosso (15x20 cm)
- Um pau ou lápis de 10 cm
- Transferidor
- Tesoura
- Cola de madeira
- Marcador ou lápis
- Atlas

PROCEDIMENTO:
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DIVERTIDACIÊNCIA

2 3
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1. Procura num atlas a latitude da cidade 
de Viseu (é a distância a que fica do equador). 
Subtrai-a de 90º (ex: 90º — 50º = 40º).

2. De um dos pedaços de cartão, corta 
duas formas triangulares com esse ângulo. 
(Fotos 1, 2 e 3)

3. Num segundo cartão, desenha uma 
linha paralela à extremidade longa, distando 
2,5 cm dela. 

4. Com a ajuda do transferidor, divide o 
espaço acima da linha em 12 ângulos, de 15º 
cada. Numera a linha do meio com o número 
XII e as linhas da base com o número VI e, 
em seguida, preenche os outros números. 
(Foto 4)

5. Cola o pau ou o lápis de 10 cm de modo a formar ângulos rectos com o cartão através do 
centro da linha. (Foto 5)

6. Cola os triângulos ao cartão de forma a que se toquem numa das extremidades e, de 
seguida, cola-os ao outro cartão.

7. Coloca o relógio de Sol na horizontal e a extremidade onde os dois cartões se encontram a apontar para Este e 
Oeste. (Fotos 6 e 7)

O QUE ACONTECE:
A sombra apontará para a hora, uma vez que se colocou o relógio de Sol de forma a que o pau ou o lápis se encontrasse 

na mesma direcção do eixo imaginário da Terra e que o cartão de cima fosse paralelo ao solo no Pólo Norte.
Adaptado de: www.naturlink.sapo.pt 




