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JANTAR DE MAGUSTO
Melhor do que um bom jantar, só mesmo um jantar de
confraternização, num ambiente acolhedor e verdadeiramente
familiar. Assim aconteceu, na passada sexta-feira.
Após o discurso de boas-vindas e a oração de agradecimento,
momentos protagonizados pelo Diretor Geral, Padre Lourenço
Eiró sj, mais de 400 pessoas, reunidas no Pavilhão Desportivo,
saborearam um apetitoso repasto, com ementa tipicamente
portuguesa.
A um serviço volante de aperitivos variados, seguiu-se o habitual
caldo-verde. Os pratos principais incluíram rancho, com
castanha, e a proposta vegetariana. Enquanto isso, o convívio
contou com animação assegurada pela atuação musical dos
grupos Orquestra Magis, Zaquelitraque e do Grupo de
Cavaquinhos do CAIC.
Naturalmente, não faltaram as costumeiras castanhas assadas,
acompanhadas pela doce jeropiga, esta última só para adultos,
claro! Também a venda de sobremesas diversas, levada a cabo,
como de costume, pela equipa do Projeto Soga, contribuiu para
adoçar o ambiente.
O evento primou pela alegria, espelhada, em particular, nos olhos
dos mais pequenos. O entusiasmo e o espírito de grupo
prevaleceram. Assim se marca a diferença. Assim se prova a
especificidade de uma comunidade educativa coesa, presente e,
acima de tudo, ativa.
A todos, reiteramos o nosso profundo agradecimento por serem
essenciais na construção/concretização do nosso Projeto
Educativo.

Com o apoio de:

DIA DE REFLEXÃO – 7.º A

mulheres para os outros”.

No passado dia 10 de novembro, nós, alunos da turma A do 7.º
ano, tivemos a possibilidade de viver um dia de reflexão muito
especial. Perdurará nas nossas memórias, pelos momentos de
reflexão vividos, pelas brincadeiras e momentos de são
convívio entre todos.
Este ano, o Encontro da Turma teve lugar na casa das Irmãs
Franciscanas, na Cruz de Morouços e acompanharam-nos a
professora Alexandra Mendes, nossa Diretora de Turma, o
professor Michael Görne, professor de Religião, e a Dr.ª
Deolinda Rasteiro, da equipa da Pastoral. Ao longo do dia,
tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com Deus e de
refletirmos sobre a nossa experiência de Vida, a nossa maneira
de Ser e as nossas Relações.
Partilhámos, depois, em grupo, experiências, sentimentos,
medos. Em suma, tentámos conhecer um pouco melhor o
nosso “eu”, procurando caminhos para podermos ser melhores
pessoas, aprendendo a ser “homens e

Depois do almoço, animado e repleto de deliciosas iguarias,
participámos num jogo divertidíssimo, onde ficámos a
perceber que pode haver diversas formas de nos integrarmos
num grupo.
Por fim, dirigimo-nos à Capela, onde fizemos uma última
oração. Dialogámos com Deus, refletimos sobre a nossa
relação com Ele e com os que nos rodeiam. Parámos para
escutar o que nos ia na alma. Foi um momento muito especial
em que sentimos a presença de Deus, a importância da
construção da união na turma e dos afetos. Sim! Os afetos têm
de ser “cuidados” e “alimentados”.
Fortalecemos, assim, laços de amizade entre todos, nesta
“nova família” formada pelo grupo que constitui a nossa
turma… Temos a certeza de que, ao longo das nossas vidas,
estas amizades permanecerão no nosso coração. Obrigada,
CAIC!
A turma do 7.º A

À BARCA, À BARCA! - VIAGEM DE ESTUDO DO 9.º ANO
No passado dia 8 de novembro, as turmas do 9.º ano realizaram uma visita ao mundo da arte.
Pelas 7:30, saímos do Colégio rumo a Lisboa para visitarmos o Museu Bernardo, onde apreciámos várias peças de arte moderna, que
nos espantaram pela sua variedade, pelas associações surpreendentes entre vários materiais e, até, pelo uso de elementos inesperados
na construção de verdadeiras obras de arte que se
colocavam vulneráveis à nossa interpretação. Ao longo da
visita, percebemos que uma peça de arte contemporânea
não tem um significado óbvio e não é um produto acabado;
pelo contrário, pretende despertar sensações em nós e só
ganha sentido quando cada um de nós a tenta interpretar e
dar-lhe um sentido.
Depois de um almoço rápido, mas retemperador,
preparámo-nos para viajar no tempo até ao séc. XVI, para
apreciar outro tipo de arte. Já no Mosteiro dos Jerónimos,
convidados a embarcar, entregámo-nos ao mestre Gil
Vicente e assistimos (com prazer) à representação do
“Auto da Barca do Inferno”, reconhecendo as personagens criadas pelo fundador do teatro português, que desfilaram à nossa frente e
nos arrancaram sonoras gargalhadas.
Vivemos um dia diferente e que nos soube a pouco, tendo a certeza que as experiências de aprendizagem que partilhámos irão
frutificar em breve. Estejam atentos às novidades!
Os alunos do 9.º ano

DIA DE REFLEXÃO – 6.º B
O encontro foi no Torreão, tudo a postos para mais um dia… Um dia que
foi um pouquinho diferente: especial e único! O relógio marcava as
8h30 da manhã, no passado dia 7 de novembro, e a turma do 6.ºB
estava realmente pronta para o seu Dia de Reflexão. Éramos os
convidados de honra da Pastoral, na companhia dos professores Paulo
Gonçalves, Carlos Miranda e, claro, da nossa DT, Professora Maria João
Soares.
Rumámos até à Casa da Irmãs Franciscanas, onde fomos muito bem
recebidos pela irmã Florinda, e começámos por conhecer aquele local
muito bem cuidado e acolhedor. Depois de instalados na sala que serviu
de espaço para as várias atividades, tivemos um momento de
acolhimento e atenção que em muito nos ajudou a perceber qual a
nossa postura e disposição para o resto do dia.
Entre momentos de partilha, de reflexão, de criatividade, de animação,
de alguma atividade física (até a DT fez flexões!!!!) e de uma bela
refeição que mostrou todo o carinho das famílias na sua preparação,
tempo houve para a descoberta e para o entendimento. Não se aprende
apenas nas aulas, há todo um mundo por descobrir e este dia ajudou-nos a perceber que não necessitamos de superpoderes para
sermos verdadeiros heróis, eles existem e são exemplos para nós, que os podemos “seguir”, assumindo as suas qualidades e fazendo o
bem.
Este foi um dia fantástico, divertido
para toda a turma e, por isso,
agradecemos por tanto bem
recebido.

Um

agradecimento

especial aos membros da Pastoral
que nos acompanharam. Foram os
nossos super-heróis!
Pelo 6.ºB,
Ana Marta Gaspar,
Maria Leite,
Margarida Dias,
Bárbara Santos,
Matilde Mendes,
Rafaela Lourenço e
Maria João Soares

