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“Eu sou Maria”
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Diretor do Colégio do Minho

Este ano, o tema escolhido para a nossa cantata de 
Natal - “Eu sou Maria” – é uma forma de nos associar-
mos às comemorações do centenário das aparições em 
Fátima. Este é/foi um marco importante na vida do 
nosso país e é certamente um acontecimento que nos 
marcou/marca independentemente das nossas convic-
ções pessoais e religiosas. Mas, para além deste motivo, 
que nos levou a escolher esta temática, podemos, numa 
outra perspetiva, associar este tema à nossa vivência, 
como Escola Católica, desta quadra natalícia. “Eu sou 
Maria” leva-nos, em primeiro lugar, a interpretar o sim 
de Maria àqueles que foram /são os projetos de Deus 
e a sua total disponibilidade e aceitação desses mesmo 
projetos. Queria chamar a atenção para que, numa 
outra perspetiva, e como comunidade educativa de uma 
Escola Católica, podemos e devemos ter: colocarmo-nos 
no lugar de Maria e disponibilizarmo-nos para, no nosso 
quotidiano, pormos em prática os valores que normal-
mente apregoamos. Ser “Maria” é abandonarmos o 
nosso conforto, o nosso dia a dia e disponibilizarmo-nos 

para irmos ao encontro do outro nas suas mais diversas 
necessidades. Ajudar com bens materiais, com uma 
palavra de alento, com uma companhia desejada para 
quem está só ou simplesmente levarmos uma palavra 
de ânimo a quem está desanimado. Enfim, ser “Ma-
ria” é mostrarmo-nos disponíveis para fazer um sem 
número de coisas que são urgentes numa sociedade que, 
em muitos momentos do ano, se esquece dos “margi-
nalizados”, dos sós, mesmo que eles estejam rodeados 
de muita gente. Ser “Maria” é pormo-nos a caminho, 
desinstalarmo-nos e verificarmos que não estamos sós e 
que só quando todos formos verdadeiramente irmãos é 
que o projeto de Deus para a humanidade se concretiza. 
Ser “Maria” é dizermos sim aos valores mais nobres da 
nossa sociedade (amizade, verdade, humildade, …), en-
fim, é deixarmos que o Natal e o seu Espírito se realize 
em nós, não apenas neste quadra mas durante os 365 
dias que o próximo ano terá.  

Votos de um Santo Natal e de um bom ano 2017
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Polo demonção

 Cantar as Janeiras é uma tra-
dição portuguesa que, em algumas 
localidades, tem caído no esquecimen-
to. Numa sociedade cada vez mais 
consumista e individualista, tradições 
que impliquem formação espontânea 
de grupos são cada vez mais raras. 
Contudo, e porque não queremos per-
der as nossas tradições, nem deixar de 
relembrar e valorizar as nossas raízes, 
o Colégio do Minho reviveu a tradição 
cantando, tocando e animando algu-
mas instituições locais e ruas da vila. 
Foi muito divertido!

Colégio do Minho mantém viva a tradição das Janeiras

Visita à Rádio Vale do Minho

No dia 14 de fevereiro, os alunos 1º ano do Colégio do 
Minho e da sala dos 5 anos da Santa Casa da Misericórdia de 
Monção realizaram uma visita à Rádio Vale do Minho, em 
Monção, para assinalar o Dia Mundial da Rádio.

Por volta das 10 horas da manhã, os alunos chegaram à 
rádio local, onde foram muito bem recebidos pelo jornalis-
ta Miguel, que começou por lhes mostrar as instalações da 
rádio. Conforme ia mostrando as várias salas, foi explicando 
o funcionamento  da rádio e como tudo acontece até que a 
música e a informação chegue até aos ouvintes.

Já na sala da emissão, o jornalista explicou aos meninos 

a diferença entre uma rádio local e uma rádio nacional; pediu 
para lhe dizerem algumas rádios que conheciam e ouviam no 
dia a dia; informou a localização da antena dessa rádio (Mon-
te Faro, Valença), entre outras curiosidades das crianças, que 
ali o ouviam com grande interesse e atenção.

O momento alto da visita foi quando os alunos dos dois 
estabelecimentos de ensino ali presentes cantaram uma músi-
ca em direto, alusiva ao Dia Mundial da Rádio.

Foram fantásticos! 
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Polo de

monção

No âmbito do projeto de serviço educativo, da Câma-
ra Municipal de Monção, as turmas do Colégio do Minho 
participaram no espetáculo de Teatro “Deixa-me Ser”. Esta 
atividade realizou-se na Biblioteca Municipal de Monção, no 
dia 19 de janeiro.

Quem nunca ouviu, a determinada altura na vida, a per-
gunta “O que queres ser quando fores grande?” A partir desta 
questão, que impõe à infância uma espécie de futuro anteci-
pado, desenvolveu-se um espetáculo-jogo, em (des)equilíbrio 
entre realidade e imaginação, num ambiente a preto e branco, 
onde todas as escolhas são possíveis.

Tendo como tema “As profissões”, no dia 23 de fevereiro, 
as ruas do centro histórico da vila de Monção animaram-se 
com o desfile de carnaval das crianças do Colégio do Minho, 
Santa Casa da Misericórdia de Monção e do Agrupamento de 
Escolas Deu-la-Deu Martins.

Carnaval no polo de Monção
Espetáculo de Teatro “Deixa-me 

Ser!”
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Dia do Pai e da Mãe

Polo demonção

Para celebrar o Dia do Pai e o Dia da 
Mãe, datas tão importantes para os alunos, o 
Colégio do Minho desenvolveu várias ativi-
dades.

Foram realizadas várias atividades para a 
construção dos painéis, que contaram com a 
colaboração dos pais e filhos, num ambiente 
de alegria, carinho e amor.

Além destas atividades, os alunos tive-
ram oportunidade de fazer as prendinhas para 
o pai e para a mãe, com a ajuda dos vários 
professores, para oferecerer no dia.

Para assinalar o Dia da Mãe, os alunos 
cantaram uma canção, que foi gravada e 
colocada no Facebook , tendo sido vista por 
muitas pessoas e comentadas pelas mães dos 
nossos meninos, que adoraram a surpresa.

No dia 24 de fevereiro fomos até Viana do Castelo, ao 
Teatro de Sá de Miranda, para assistir a uma peça levada à 
cena pelo Centro Dramático de Viana - Teatro de Noroeste.

A peça foi inspirada na vida e obra do artista António 
Pedro, autor do célebre “Protopoema da Serra D’Arga”, que 
frequentou o antigo Liceu de Viana e que manteve uma pro-

funda ligação poética com o Alto Minho.
Esta atividade foi do agrado de todos os meninos, que 

tiveram a oportunidade de assim assistir a um espetáculo tea-
tral num teatro lindíssimo, como é o Teatro Sá de Miranda.

Visita ao Teatro Sá de Miranda – “O Sonho de Pedro”
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Polo de

monção

No dia 9 de março, o Colégio do Minho foi visitar o 
Arquivo Municipal de Monção. 
Fomos recebidos pela técnica Maria da Graça que se mostrou 
muito prestável com todos nós. Explicou o que é um Arqui-
vo Municipal, qual a sua função, quais os tipos de arquivos, 
entre outras coisas. Também nos mostrou livros antigos. E, 

no fim, tivemos direito a uma pintura do brasão de Monção.
Agradecemos a disponibilidade e a amabilidade da téc-

nica Maria da Graça. Gostámos muito da visita ao Arquivo 
Municipal, pois foi uma experiência muito enriquecedora, 
para todos nós!

Visita ao Arquivo Municipal

Dia Mundial da Água

Para assinalar o Dia Mundial da Água, os nossos alunos 
tiveram a oportunidade de visitar o Centro Tesal Termas de 
Monção e realizar o Circuito Termal. 
Foi  proporcionado aos nossos alunos momentos de diversão, 
relaxamento, bem-estar físico e emocional!
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Polo demonção

No dia 8 de abril, o Colégio do Minho, pólo de Monção, abriu as suas portas 
com o objetivo de proporcionar aos alunos que irão ingressar no primeiro ano de 
escolaridade, um contacto mais detalhado e de maior proximidade com o nosso 
colégio.

Nesse dia foram realizadas várias atividades: musicais, desportivas, manua-
lidades, pintura e de informática.  As crianças tiveram ainda a oportunidade de 
assistir a uma pequena aula de inglês, por parte do Centro Britânico, onde aprende-
ram as cores, através de uma história. 

No dia 18 de maio, a direção da 
APPACDM convidou o Colégio do 
Minho, pólo de Monção, para participar 
nas comemorações do seu 45º aniver-
sário. 

Os alunos participaram na forma-
ção do LOGOTIPO HUMANO, junta-
mente com a Santa Casa da Misericórdia 
de Monção, Eprami e Agrupamento de 
Escolas de Monção.  

   

Festa da APPACDM

Escola Aberta
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Polo de

monção

No dia 3 de abril, o Colégio do Minho,  pólo 
de Monção, promoveu a atividade “Pista Móvel” 
com a presença de dois agentes da GNR. 

Os agentes da Guarda Nacional Republicana 
trouxeram os sinais de trânsito, e nós as bicicletas 

e os capacetes. Todos juntos aprendemos as regras 
de segurança rodoviária de uma forma muito 
dinâmica e divertida.

Um dia muito emocionante e divertido para 
os nossos meninos.

Pista Móvel

Dia Europeu dos Parques Naturais 2017

No dia 24 de maio, o Colégio do Minho e a Santa Casa da Misericórdia 
de Monção celebraram o Dia Europeu dos Parques Naturais, no Parque “A 
Canuda”, em Salvaterra (Espanha).

 O dia foi passado em atividades que envolveram a aproximação das 
crianças à natureza, alertando e consciencializando sobre a sua importância na 
preservação do meio ambiente.  
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Polo demonção

Semana das Artes

Na Semana das Artes, os alunos do pólo de Monção tiveram oportunidade de 
participar em várias atividades artísticas.

Receberam a visita do professor Damião Porto e da Professora Isabel Lima 
que desenvolveram um Workshop de pintura. Visitaram uma 
olaria local, onde os alunos tiveram oportunidade de 
ver todo o processo de fabrico de peças em barro, que 
lá se produzem. Assistiram ainda a um Workshop 
de dança, onde tiveram oportunidade de participar, 
juntamente com os pais. Para assinalar a arte musical, 
os alunos fizeram uma pequena apresentação 
musical ao pais. 
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No dia 2 de junho, o Colégio do Minho, pólo de Monção, 
realizou o seu passeio de final do ano ao parque de diversões 
Magikland, em Penafiel.

Foi um dia de aventura e diversão, onde não faltou ale-
gria e boa disposição das nossas crianças.

No dia 1 de junho, a convite da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ) e da Câmara Municipal de 
Monção, o Colégio do Minho participou nas comemorações 
do Dia Mundial da Criança.

Esta atividade decorreu na Parque das Caldas com muita 
animação, insufláveis, música e diversos jogos.

Uma manhã diferente e muito bem passada!!

Dia Mundial da Criança Magikland

Polo de

monção
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1º CICLO

Janeiras 2017

Cerimónia dos Padrinhos e Dia do Colégio

Por lapso editorial, no último número do “Miran-
te” não foram publicados estes trabalhos, realizados por 
alunos do 1º ano, que dizem respeito à Cerimónia dos 
Padrinhos e ao Dia do Colégio, atividades realizadas no 
primeiro período.

Apresentamos as nossas desculpas aos alunos, que de 
forma empenhada realizaram as ilustrações, bem como à 
professora titular da turma, Profª Ivone.

Ilustração de Mariana Rocha, 1ºA
Ilustração de Tomás Santos Caldas 1ºA

Cantar as Janeiras é uma tradição 
em Portugal que consiste no cantar de 
músicas pelas ruas anunciando o nas-
cimento de Jesus e desejando um feliz 
ano novo. Esta atividade decorre ao 
longo do mês de janeiro, sendo que na 
noite de 5 para 6 tem grande impacto, já 
que se festeja o Dia de Reis. 

As músicas utilizadas são por 

norma conhecidas e são muito simples, 
acompanhadas muitas vezes por instru-
mentos musicais, tais como, pandeireta, 
bombo, flauta, viola….

Deste modo, é com os pequeni-
nos que devemos manter a tradição, 
manifestando com alegria os votos de 
um novo ano, feliz e próspero. A alegria 
dos alunos foi contagiante com o uso 

dos bombos, bem como, as suas vozes 
que entoaram em vários locais, levan-
do a que muitos populares corressem 
às janelas e portas, para os escutarem 
e retribuírem os votos de bom ano, 
mostrando assim, a sua recetividade ao 
grupo de bombos dos alunos do Colégio 
do Minho.
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1º CICLO

O Sonho do Pedro

Hoje, dia 23 de Fevereiro, pelas 10 horas e 30 minutos, 
os alunos do 1º Ciclo do Colégio do Minho, acompanhados 
pelas suas professoras, foram ao Teatro Sá de Miranda ver a 
peça de teatro intitulada “O Sonho do Pedro”, apresentada pelo 
Centro Dramático de Viana - Teatro do Noroeste.

A história começa com uma criança a brincar no sótão, 
que tem muitos sonhos e que pensa que são impossíveis de 
realizar. Entretanto aparece-lhe a letra “I” que tinha caído 
da sopa de letras da avó e aqui começa a verdadeira história. 
O “I”, que o Pedro pensava ser de “impossível” era também 
de “imaginação”, ”inteligente”, ”informação”, ”incrível” e 
muitas outras palavras.

A mensagem principal desta peça foi a frase O impossível 
é o possível que ainda não foi tentado. E foi pensando nesta frase 
que Pedro concretizou os seus sonhos de ser pintor, escri-
tor, ator, encenador, locutor de rádio... Conheceu pintores e 

escritores famosos 
tendo viajado e 
vivido em vários 
locais do mundo, 
como por exem-
plo Cabo Verde, Es-
panha, Londres, Paris, Brasil, Lisboa…

Esta peça foi baseada na vida e obra de António 
Pedro da Costa, nascido na Cidade da Praia, em Cabo Verde, 
que estudou no Liceu em Viana do Castelo, autor do “Proto-
poema da Serra d’Arga”, e mostra-nos que nada é impossível 
e que devemos seguir os nossos sonhos. 

Adoramos esta peça de Teatro!

Texto Coletivo – 4º ano

Pirilampo

No dia 22 de fevereiro, o escritor Sérgio 
Macedo esteve no nosso Colégio para nos apre-
sentar o seu livro Pirilampo. Esta atividade foi 
promovida pela Biblioteca Municipal, no âmbito 
do programa “Contornos da Palavra”.

A apresentação do livro decorreu no ginásio 
do Colégio e todos os alunos puderam assistir 
a uma dramatização da história realizada pelo 
escritor.
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1º CICLO

“Sapo é sapo”

Hoje dia 9 de março, às dez e meia da manhã, duas 
animadoras da Biblioteca Municipal da nossa cidade vieram 
dramatizar a história «Sapo é sapo», do autor Max Velthuijs, 
para todos os alunos do 1º Ciclo. Esta atividade insere-se no 
projeto «A biblioteca vai à escola».

A personagem principal era um sapo que achava que era 
o melhor de todos os animais, porque era alto, esguio e esbel-
to e a sua cor era verde, a mais bela de todas as cores.

As personagens secundárias eram a pata, o porco, o galo 
e a coruja.

A história inicia-se com o encontro do sapo com a pata 
e o sapo gaba-se das suas habilidades. A pata concorda com 
ele e diz-lhe que também tem uma habilidade – voar. O sapo 
ficou triste e invejoso porque não conseguia voar, mesmo 
tentando com um pano a fazer de asas.

Seguidamente, aparece o porco que estranhou ver o sapo 
naquele estado. O porco perguntou-lhe se ele estava doente 
e o sapo queixa-se da sua vida porque não consegue voar 
como a pata. O porco consola o sapo dizendo-lhe que era 
normal porque não tinha asas. Ainda lhe disse que ele, porco, 
também tinha uma habilidade – dizer trava-línguas. O porco 
exemplificou um trava-línguas e o sapo ficou triste porque 

também não o conseguia fazer.
Aparece então um galo a cantarolar a música «Eu gosto 

de flores» e o sapo fica maravilhado com a canção e pede-
-lhe para ensinar. Assim faz o galo, mas o sapo não consegue 
cantar, ficando novamente triste e desiludido.

Por fim surge a coruja que tinha vindo da Biblioteca e 
tinha acabado de requisitar um livro intitulado «Se tu visses o 
que eu vi!» Ela vinha toda contente porque adorava ler e ainda 
por cima, poesia!

O sapo lamenta-se de novo da sua vida, porque não con-
seguia voar, nem dizer trava-línguas e muito menos cantar…

A coruja explica-lhe que cada um é como é e que ele pode 
treinar. Então sugere-lhe uma poesia chamada «Numa casa 
muito estranha».

O sapo tenta ler, mas volta a não conseguir. Tristíssimo, 
chora e a coruja com um espelho faz-lhe ver que todos somos 
diferentes, com qualidades e capacidades diferentes.

Portanto sapo é sapo, coruja é coruja e nenhum é melhor 
do que o outro.

Texto Coletivo – 4º ano
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1º CICLO1º CICLO
Dia do Pai

No dia 19 de março, os alunos do 1.º Ciclo 
festejaram o Dia do Pai dedicando-lhe todo o amor 
e carinho nesta data tão querida.

Para tornar este dia ainda mais especial, todos 
os alunos realizaram um bonito calendário para 
oferecerem aos pais, para relembrar que são muito 
amados durante os 365 dias do ano.

Trabalho realizado pelos alunos do 2 ano, turma A.

Lembranças da Páscoa do 1º Ciclo

Como é habitual todos os anos no nosso Colégio, os 
alunos do 1º Ciclo elaboraram as lembranças de Páscoa para 
oferta aos pais.

São trabalhos realizados no âmbito da Expressão Artísti-
ca, relacionados com os símbolos que actualmente se identifi-

cam com a época pascal.
Queremos partilhar estes trabalhos realizados por nós e 

pelos nossos colegas das outras turmas.

1º Ano A
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1º CICLO

No primeiro domingo de maio, os alunos do Colégio festejaram o Dia da Mãe. Tal como 
habitual, algumas semanas antes, os alunos realizaram alguns trabalhos para abrilhantar esta 
data e este ano não foi exceção. 

Trabalho realizado pelos alunos do 2 ano, turma A

Ilustração de Francisco Anjos, 2º ano

Adoro-t
e, mãe!

Mãe, eu
 amo-te

!

Gosto m
uito de

 ti,

Tu sabe
s sempr

e 

Como cu
idar de

 mim.

Nunca t
e troca

rei por
 nada,

Tu será
s sempr

e a min
ha fada

Nunca t
e aband

onarei.

Feliz d
ia da m

ãe!

Beijinh
os 

Dário, 
2º ano

POEMA D
O DIA D

A MÃE
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1º CICLO
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Visita ao Aquamuseu

No dia 9 de maio, o 1º Ciclo fez uma visita ao Aquamu-
seu, em Vila Nova de Cerveira.

Fomos de comboio. Foi uma experiência interessante. 
Para alguns de nós foi a primeira vez que andámos de com-
boio e todos gostámos muito.

Lá, fizemos várias atividades. Participámos num Pedipa-
per, onde respondemos a várias perguntas sobre o rio Minho, 
divertimo-nos imenso e aprendemos várias coisas sobre este 

rio.
Visitámos o museu, onde tivemos oportunidade de ver 

muitos instrumentos de pesca no rio Minho. Também vimos 
muitos peixes, um cavalo-marinho e uma lontra muito fofi-
nha.

Foi um dia genial e muito gostaríamos de lá voltar.

1º Ano A
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Ilustração de Salvador, 1º ano
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1º CICLO

Semana da Saúde

No âmbito da semana da saúde, nos dias 24 e 25 de maio, 
recebemos na nossa instituição o Dr. Rui Escaleira e a Dra. 
Sílvia Rodrigues para nos apresentarem uma palestra sobre 
Nutrição e A Importância do Sono.

Todos os alunos revelaram grande interesse já que são 
temas muito atuais que devem fazer parte do nosso quotidia-
no. Eles interligam-se para uma vida saudável, são temas que 
devem ser tratados de forma a elucidar a sociedade e prevenir 
doenças das mais variadas, contribuindo assim para cidadãos 
que se cuidam, se protegem, se previnem e vivam em plena 
saúde. 

Com o tema Nutrição pretendeu-se que os alunos pen-
sem que todos os alimentos tem um espaço na alimentação 
saudável, desde que se respeitem as quantidades e a frequên-
cia da sua ingestão.

Em relação à palestra sobre a Importância do sono que 
se trata de um repouso de cerca de 9h feito diariamente para 
que o organismo realize muitas funções importantes liga-
das à saúde. Dormir bem é essencial para que nos sintamos 

saudáveis e durante o dia possamos 
cumprir de forma eficaz enumeras 
tarefas.

Não dar a devida atenção 
a uma boa nutrição e à impor-
tância do sono levam a que o 
organismo desencadeie proble-
mas de vária ordem, tais como, 
cansaço, apatia, falta de memória, 
debilidade física entre muitas 
outras patologias.

A importância destes temas 
nestas faixas etárias contribuem 
para que as crianças interiorizem 
a sua importância e se preocupem 
com a sua saúde e com uma vida 
saudável.
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1º CICLO

Festa de Finalistas do 1º Ciclo

No próximo dia 24 de junho realizar-se-á no Aeródromo de Braga a “Festa de Fina-

listas” do 1º Ciclo, com insufláveis e um batismo de voo, seguido de almoço/convívio 

com os respetivos alunos, encarregados de educação e professores.

Na despedida, desejam-se, desde já, as maiores felicidades a alunos e família.

Estando a chegar ao final o nosso primeiro ano, queremos partilhar as nossas vivências.
No nosso primeiro dia de aulas gostámos muito da sala. É amarela, linda, da cor do Sol. 

Cada um de nós gostou de conhecer as outras meninas e meninos. Alguns já se conheciam e 
foi fantástico o reencontro. Também gostámos da professora, ela é bonita e simpática.

Ao longo do ano aprendemos muito: a ler, a escrever, os números, a desenhar, a recortar, 
a fazer colagens, muitas coisas sobre o mundo que nos rodeia… Aprendemos a crescer com 
carinho e amor. Brincámos imenso e fizemos boas amizades com os nossos colegas.

Por tudo isto, agradecemos a quem partilhou este ano connosco e queremos dizer, que 
vamos ter saudades do nosso primeiro ano na escola.

1 Ano A

O NOSSO PRIMEIRO ANO

18

mirante



1º CICLO

Existe uma casa
Onde todos são felizes 
Desde os mais velhos 
Até aos mais petizes

Existe uma casa
Onde todos vão para aprender
Começam no 1.º ano
A ler e a escreve

Existe uma casa 
Onde todos são amigos
Existe ordem e respeito
E às vezes uns castigos

Existe uma casa 
Que fica lá no Minho
É o meu Colégio
Pelo qual tenho muito carinho

Esta casa de que falo
Merece esta celebração
É o Colégio do Minho
Que estará sempre no meu coração

Catarina Silva, 3º ano

O meu gato andava na rua
A miar muito zangado
Com saudade da sua gatinha
Por quem está apaixonado

Já não sei o que fazer ao meu Xico 
Para lhe acalmar o coração 
Já não posso fazer-lhe festinhas
E já não joga comigo ao pião

Ai o meu gato, miau, miau…
Já não come sardinhas 
Nem quer carapau
Ai o meu gato, miau, miau…

Ou a gatinha aparece
Ou não sei o que fazer a este animal

Tiago Dias, 3.º ano

O Dia Mundial da Poesia celebra-
-se todos os anos a 21 de março. Este dia 
visa celebrar a diversidade do diálogo, 
a livre criação de ideias através das 
palavras, da criatividade e da inovação, 
fazer uma reflexão sobre o poder da 
linguagem e do desenvolvimento das 
habilidades criativas de cada um. 

A poesia contribui para a diversi-

dade criativa, usando as palavras e os 
nossos modos de perceção e de com-
preensão do mundo. Poesia é: escrever 
sobre o que se sente, gostos e emoções, 
amigos…

A história portuguesa apresen-
ta muitos poetas cuja obra literária é 
mundialmente conhecida. À semelhan-
ça de grandes poetas Luís de Camões, 

Fernando Pessoa, Florbela Espanca, 
Sophia de Mello Breyner Andersen, 
são alguns dos poetas portugueses mais 
conhecidos.

Começam já a crescer pequenos 
poetas que de uma forma muito genuí-
na procuram já dar largar à sua imagi-
nação dominando o uso da palavra com 
sentimento e emoção.

Dia Mundial da Poesia – 21 de março de 2017

A nossa casa O meu gato

Poesias
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1º CICLO
Ah! 3.º ano
Que festa vamos ter!
Um dia sem igual, 
Muita coisa por fazer.

Música, animação
Para o 4.º ano vamos entrar
Tudo cheio de diversão
Vamos sorrir e dançar!

Adeus oh sala verde 
Tanta coisa aprendemos 
Mesmo assim estamos contentes
Nunca a esqueceremos!

Tantos colegas e amigos
Também zangas e brincadeiras
Confusões e castigos
Tudo com as suas maneiras.

Festa de fim de ano
Um dia cheio de emoção
Bons alunos devemos ser
É nosso dever e obrigação.

Cantamos com alegria
Cheios de felicidade
Alguns maus e arrogantes
Outros cheios de vaidade.

Alguns imploram dançar 
Outros nem nisso pensam
Já não é de estranhar
Nos alunos há muita diferença.

Alguns podem achar
Que o 3.º ano não é o mais importante
Mas para os seus alunos
É o mais espetacular.

Temos uma professora 
Mesas e muita cadeira
Não é preciso calculadora
Fazemos à nossa maneira

E para acabar
Para dizer a verdade
Gostamos do 3.º ano
Porque está cheio de bondade.

Mercedes Rego, 3.º ano

Eu estava a dormir
E ouvi o meu cão a latir
Abri-lhe a porta
E começou-me a fugir

Comecei por não o ver
Pois estava escuro
Foi quando desta vez vi
Pegadas a subir o muro

Dessa vez não o vi
E ouvi um barulhinho
Olhei bem para o quintal
E era só um passarinho

Agora falo verdade
Eu vi uma nave com cores
Vi lá dentro o meu cão
Coitada da minha mãe, pisou-lhe as flores

Tentei seguir a nave
Mas não consegui à primeira
Apareceu-me um cão e disse
Vai para casa comer alheira

Fiquei muito assustado 
Pois isso era medonho
A minha mãe chamou-me
E era só um sonho

Rodrigo Escaleira, 3.º ano

Eu estou a viajar
No meio do mar
Para procurar
Um mundo de encanto

Um mundo de sereias
Com muitas baleias 
Que calçam meias
E comem lampreias

Vou de submarino
A apitar um sino
Com muito gosto de sonhar
E sempre a cantarolar

Eu encontrei um polvo 
A comer um ovo
Ele saltava como uma mola
E dei-lhe um beijinho na tola

Eu estou a viajar
No meio do mar
Para procurar
Um mundo de encantar

E depois de tanta aventura
E de tanto viajar
Voltei à superfície 
Para respirar

Depois de voltar a casa 
Tinha de casar
Lá no meio da água
Neste mundo de encantar

Depois de procurar 
Um rapaz para namorar
Voltei lá a baixo
Para o casamento se concretizar

Eu estou a viajar
No meio do mar
Para procurar 
Um mundo de encantar

Luana Costa, 3.º ano

Ah! 3.º anoUma viagem

O meu cão tem poderes

Poesias
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1º CICLO
Nesta bonita época
A primavera é a que tem mais charme
Pois quando ela aparece
Existe sempre um alarme

E como é colorida
Está em concorrência com o outono
Pois também é colorido
Mas falta apenas, alegria no contorno

E quem sabe, talvez
Encontre seu grande amor 
Pois de quem ela gosta
É do Sol e da cor

E não é verdade
Que quando se encontra 
Com o Sol
Enche o mundo de felicidade

E quando chega
O inverno
Primavera do seu amor se despede
E do céu cai, seu choro eterno

Primavera menina calma
Veste a tua linda roupinha
Sapatos verdes, vestido azul
Com amor e dá-me uma florzinha

Mercedes Rego, 3.º ano

Primavera
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No passado dia 17 de dezembro de 2016, encerra-
mento do Primeiro Período, decorreu a sempre muito 
esperada e desejada Cantata de Natal do nosso Colé-
gio. Como é hábito, contou com a participação de toda 
a comunidade escolar: da sede, do polo secundário e do 
polo de Monção.

O tema escolhido para este ano foi “Eu sou Ma-
ria”. 

Os alunos de cada uma das turmas intervenientes 
envergaram vistoso vestuário relacionado com o pre-
sépio e adequado à época do nascimento do “Menino”, 
confecionado laboriosamente para o efeito. 

Participaram todos os níveis de escolaridade, que 
nas suas atuações apresentaram danças perfeitamente 
enquadradas nas cenas litúrgicas relativas à “vida de 
Maria”. 

Os diferentes momentos da Cantata foram sendo 
apresentados pelos alunos Catarina Borlido e Miguel 
Correia, do 9º ano. Nos momentos finais teve ainda a 
participação especial do aluno Daniel Gonçalves, do 8º 
ano, que nos deliciou tocando a sua Guitarra Portu-

guesa.
Foi também bom de apreciar, até porque foi uma 

feliz novidade, a gradual formação de um presépio 
vivo pelos alunos do nosso Colégio, construído à me-
dida que os diferentes atos da Cantata se sucediam. 

Finalmente referir, que todos os momentos da 
Cantata só foram possíveis devido ao excelente tra-
balho colaborativo de todos os professores e funcio-
nários, em especial dos nossos professores Fátima 
Simões e Bruno Rocha, dos nossos professores de Edu-
cação Física e dos nossos Diretores de Turma, com 
o apoio sempre presente do nosso estimado Diretor 
Ricardo Sousa. 

Todos ajudaram a dar alma, muita alma, a esta 
manifestação sociocultural. Por isso, o nosso reconhe-
cido e sentido agradecimento. 

Bem hajam. Até ao Ano.

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida Rodrigues 

e Sara Antunes

Cantata de Natal “Eu sou Maria”
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 “Reza” o Plano de Atividades do Colégio do Minho, 
que no dia 24 de fevereiro se iria realizar a habitual Festa de 
Carnaval do Colégio do Minho. E assim foi. A festividade 
decorreu no espaço ginásio, no período da tarde. 

A preparação para este dia por parte dos alunos do 9º 
ano foi intensa. Foi a decoração das paredes, foi a instalação 
sonora, foi a grande mesa repleta das mais variadas doçarias 
e bebidas, foram os espaços dedicados a outras atividades, 
como videojogos, o “jogo das latas” e o “jogo da bola”. Enfim, 
uma bela tarde que os alunos do 9º ano proporcionaram à 
Comunidade Escolar.

O ponto alto da festa carnavalesca esteve ligado ao desfi-
le de máscaras e ao concurso para a melhor máscara ou grupo 

de máscaras e para o melhor chapéu. Para o efeito foi nomea-
do um categorizado júri, constituído por professores e alunos. 

Após um empolgante desfile, meio louco e desconcertan-
te, em “passerelle”, de princesas, matrafonas e alguns hila-
riantes “trololós”, com repórteres de som e imagem a regis-
tarem os melhores momentos do evento, foram anunciados 
os merecidos vencedores de cada categoria e distribuídos os 
justíssimos prémios.

E assim aconteceu uma tarde “carnavulástica”. Para o ano 
… haverá mais!

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida 

Rodrigues e Sara Antunes

Festa de Carnaval 2017
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No dia 17 de março, sexta-feira, os alunos do 9º ano e do 
Secundário fizeram uma visita de estudo à Exponor, para 
percorrer e apreciar a QUALIFICA, uma feira de Educação e 
de Profissões.

Todos os alunos gostaram da visita, já que puderam assi-
milar mais e novos conhecimentos, tendo ainda participado 
em passatempos. 

Por exemplo, ficaram a saber que é possível estudar um 
ano em Londres, que é possível alguém tornar-se modelo de 
passarela ou fotográfico, entre outras hipóteses profissionais.

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida 

Rodrigues e Sara Antunes

No dia 7 de março decorreu no 
ginásio do nosso Colégio a apresentação 
da peça de teatro interativa em inglês 
“King Arthur”, encenada e apresenta-
da pela companhia de teatro Calliope 
Theatre Company. Estiveram presentes 
todos os alunos do 3º ciclos, acompa-
nhados pelos seus professores.

Foi uma peça divertida, com mo-
mentos hilariantes, que contou com a 

interação de várias alunos que estavam 
a assistir. 

Para além das normais persona-
gens, como o King Arthur, a sua irmã 
e o bobo, houve também a presença 
da fada Sininho, da Elsa (de Frozen), 
do Harry Potter, do Elvis e de muitas 
outras personagens conhecidas.

A peça conta a história de um rei 
que se queria afirmar e ser cantado, de 

um bobo que se queria tornar cavaleiro 
e ser reconhecido pelo rei e da irmã do 
rei que queria ser rainha. 

Nem sempre podemos ser o que 
verdadeiramente não podemos ser! 

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, 

Margarida Rodrigues e Sara Antunes

King Arthur

Qualifica
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No passado dia 27 de março, pelas 15h, no polo do secun-
dário do Colégio do Minho decorreu uma palestra, que teve 
como tema o Violino de Auschwitz.

O orador convidado foi Maurizio Padovan, músico, 
investigador e professor de dança, docente de “História da 
dança e da música para dança” na Faculdade de Musicologia 
da Universidade de Cremona-Pavia, Itália. Um violinista 
especializado em instrumentos antigos, diretor do ensemble 
“Accademia Viscontea” de Milão e da “Camborchestra” de Cre-
mona. Participou em numerosos convénios internacionais, 
gravou discos, deu cursos musicais e centenas de concertos 
em Itália e no estrangeiro. 

Veio falar para e com os alunos do 9º ano e do secundário 
sobre a importância da música no campo de concentração de 
Auschwitz, tendo como mote a frase “não esquecer!”, carre-
gada de enorme simbolismo. 

Explicou aos alunos como nos anos que precederam à 
Segunda Guerra Mundial o género musical Canção, difundi-
do através da rádio, se tornou um importante fenómeno de 
massas, amplamente utilizado para a propaganda do regime 
fascista/nazista. 

Foi um género de música que teve uma extraordinária 

importância na capacidade de iludir os detidos, os presos, 
levando-os a esquecer os seus horrores quotidianos e a incu-
tir-lhes esperança até nos momentos de profundo desespero e 
sofrimento.

Explicou aos alunos como aquele tempo de guerra e 
morte foi uma enorme tragédia, vivido especialmente pelos 
judeus europeus. Relembrou as grandes atrocidades que sobre 
os judeus e sobre todos os outros que discordavam dos ideais 
nazistas e fascistas, foram cometidas no decurso da Segunda 
Guerra Mundial. Foram milhões as pessoas que sofreram e 
morreram, sem culpa de nada.

Foi uma palestra muito pedagógica e esclarecedora sobre 
um tempo difícil, em que a Sociedade se esqueceu que a 
diversidade de culturas e de credos religiosos são uma das 
maiores riquezas da Humanidade.

Para “não esquecer”.

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida Rodrigues e Sara 

Antunes

O Violino de Auschwitz
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No passado dia 3 de abril, segunda-feira, os alunos do 8º e 9º ano 
deslocaram-se ao Porto numa visita de estudo ao Museu de Serralves 
e à Casa da Música.

A partida do Colégio ocorreu por volta das 8h50. Todos aparen-
tavam boa disposição para um dia de aprendizagem, mas também 
de momentos de diversão. 

A primeira paragem foi no Museu de Serralves. Os alunos 
foram muito bem recebidos por quatro monitores, que os acom-
panharam na visita ao Museu. Entre o conhecimento por peças 
de arte e por botânica, animação não faltou. Finda a visita às 
exposições, encaminharam-se para uma área aberta do Parque 
de Serralves, com algumas mesas, um espaço verde aprazível 
e, até, animais a pastar dentro de uma cerca. 

Chegada a hora do almoço, os alunos “atiraram-se” ao 
seu farnelzito que, como sempre, partilharam uns com os 
outros. Acabado o almoço, foi tempo para descontrair até 
chegar a hora de visitar a Casa da Música. Lá chegados, 
os alunos foram divididos em 3 grupos. Cada grupo 
pode usufruir da beleza dos espaços e ouvir os ensina-
mentos e esclarecimentos do monitor acompanhante. 

Na parte final da visita de estudo ainda houve 
tempo para uma curta paragem Esposende. Era a 
hora do lanche … e do gelado! 

No fim de tanta aventura, todos regressaram 
ao Colégio com um belo sorriso no rosto.

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida 

Rodrigues e Sara Antunes

Visita de Estudo - 8º e 9º anos
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No final do 2º Período, dia 4 de abril, celebrou-se a Eu-
caristia Pascal do nosso Colégio. Como tem acontecido nos 
últimos anos, decorreu durante a manhã na capela do Seminário 
Diocesano de Viana do Castelo. 

Com a capela lotada de alunos, professores, funcionários e 
alguns encarregados de educação, a eucaristia foi celebrada pelo sr. 
Padre Renato Oliveira, coadjuvado pelo sr. Padre Ricardo Correia, 
reitor do Seminário. 

Conteve um momento muito especial, a lavagem dos pés feita a 
12 alunos, que representavam todos os anos de escolaridade leciona-
dos no Colégio. 

O Coro do Colégio acompanhou de forma brilhante a eucaristia. 
No final da celebração foram ainda cantados os parabéns à aluna 
Margarida Rodrigues, do 9ºA.

As redatoras Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida Rodrigues e Sara Antunes

Eucaristia 
Pascal
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Alunos do 7º ano participam no “histórias na Praça

Alunos do Colégio do Minho parti-
cipam no Workshop “Histórias ani-

madas”
Filmes do “Histórias na Praça” 

2016

No passado dia 5 de maio, os alunos do 7º ano participa-
ram no projeto “Histórias na Praça”. Esta atividade, inserida 
nos XVII Encontros de Cinema, promovidos pela Associa-
ção Ao Norte, consiste na elaboração de um guião de uma 
curta-metragem e respetiva gravação, onde os alunos são 
atores da “história” que criaram.

Através desta atividade, os alunos podem tomar contacto 
com alguma linguagem audiovisual, bem como perceber, de 
forma simples, a complexidade de gravação de um pequeno 
filme.

Desta vez, a história criada centra-se num grupo de ex-
traterrestres que invadem Viana do Castelo com o intuito de 
levarem consigo todas as bolas e Berlim da pastelaria Manuel 
Natário. Mas... nem tudo correu bem!

No dia 3 de maio, um grupo de alunos do Colégio do 
Minho teve a oportunidade de participar no Workshop 
“Histórias animadas”, dinamizado por dois técnicos do 
Cine Clube de Viseu.

Esta atividade, no âmbito dos XVII Encontros de Cine-
ma, promovidos pela Associação Ao Norte, permitiu que os 
alunos tivessem contacto com o mundo da animação, mais 
concretamente com a técnica “stopmotion”. Numa manhã, 
os alunos elaboraram uma pequena história e, depois, mete-
ram mãos à obra, tratando de “dar-lhe vida”!

No dia 2 de maio, os alunos do 7º ano do Colégio do 
Minho, bem como os seus pais, familiares e amigos assis-
tiram, no Tetaro Sá de Miranda, à apresentação dos filmes 
realizados no âmbito do projeto “Histórias na Praça”, no 
ano letivo transato.

O filme dos nossos alunos, intitulado “O Super Via-
na”, foi, para nós, o melhor!
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II Semana das Artes

Entre os dias 27 de março e 4 de 
abril, decorreu no Colégio do Minho a 
II Semana das Artes, com uma panóplia 
de atividades destinadas à Comunidade 
Educativa, quer na sede do Colégio quer 
nos polos do Secundário e de Monção.

Organizada pelo departamento 
de Artes, contou com a colaboração 
dos outros departamentos e, ainda, 
de diversas instituições da cidade. De 
salientar, que qualquer atividade não se 
realiza sem o empenho e a dedicação de 
um conjunto de pessoas.

A iniciativa, composta por apro-
ximadamente dezasseis eventos, 
apresentou um programa diversificado 
que incluiu música, dança, cinema, 
workshops, magia, exposições, literatura 
e artes performativas, destacando-se 

neste último o Sarau Gímnico-artístico, 
um dos momentos altos do evento, com 
a participação de todas as turmas do 
ensino secundário e, ainda, dos clubes 
de música e dança, onde foi possível as-
sistir a várias demonstrações de música, 
dança e ginástica. 

Destaca-se, também, a performance 
musical dos alunos do 1.º ciclo do polo 
de Monção; a performance dos alu-
nos do 12. º Ano, onde atores e atrizes 
encantaram o público presente com um 
excerto do 2.º ato da peça “Felizmente há 
Luar”, de Sttau Monteiro; a exposição 
de trabalhos dos alunos, apresentada 
no hall de entrada do Colégio; a exposi-
ção dedicada ao som e imagem, onde a 
comunidade educativa entrou em con-
tacto com aproximadamente duzentos 

instrumentos musicais de todo o mun-
do e, ainda, uma coleção de máquinas 
fotográficas e aparelhos de reprodução 
de som e imagem.

Este evento, já na sua 2.ª edição, 
contribuiu para tornar o Colégio num 
espaço mais dinâmico, como enunciado 
no plano de atividades. Foi gratificante 
verificar-se a recetividade positiva por 
parte dos alunos e do público em geral, 
contribuindo assim este evento para 
uma das grandes finalidades do Colégio 
do Minho: buscar sempre o equilíbrio 
entre a promoção de atitudes e valores 
e o domínio das aptidões, capacidades e 
conhecimentos dos alunos. 
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Foi no passado dia 25 de abril de 2017 – não admira este 
ser o dia da liberdade de Portugal (e da nossa) – , pelas seis 
horas e trinta e cinco minutos, que embarcamos naquela que 
seria a tão esperada aventura pelas ruas de Barcelona, aquela 
que, de certo modo, serviria para nos despedirmos de algo tão 
querido para nós, como foi este secundário! 

Aterrámos passadas duas horas, foi um voo calmo, mas 
cheio de emoções de curiosidade, felicidade e uma certa an-
siedade muito saudável! Mesmo cansados, ninguém nos pa-
rava! Logo no primeiro dia, um belo dia ensolarado, tivemos 
um “cheirinho” daquilo que tanto estaria à nossa espera... 
Conhecemos o hostel que foi muito superior às nossas expec-
tativas, muito moderno, cheio de categoria e diversões, assim 
como pequenos detalhes como as mensagens bastante engra-
çadas nas suas paredes! Uma vez instalados, não perderíamos 
mais tempo... Queríamos dar de caras, pela primeira vez, 
com as Las Ramblas que nos guiaram a uma refeição colorida 
e deliciosa na La Boqueria!

Neste mesmo dia, após uma longa caminhada pelas 
belíssimas ruas de Barcelona, chegaríamos a uma grande 
expectativa da viagem: o zoo... Analisámos várias espécies, 
mas, mais que isso, deslumbrámos os seus comportamentos 
que nos espantaram bastante! Algumas horas passadas e já 
tínhamos percorrido alguns quilómetros, vendo diferentes 
nacionalidades, músicas, danças e imensas bolas de sabão! O 
dia acabou cedo, após um longo convívio da turma (alunos e 
professores), o sono apertara... tínhamos de dormir!

Nos próximos dois dias, nem a chuva nos pararia! Ar-
rancámos até ao cosmocaixa, onde viajamos até uma floresta 
amazónica vendo também imensas curiosidades e descober-
tas científicas que nos maravilharam! Visitámos, de seguida, 
uma das mais inéditas atrações desta cidade: o Park Guell, re-

pleto de excêntricas e extravagantes cores, detalhes e formas, 
algo que tivemos a oportunidade de contemplar, também, na 
casa Batló! Também relacionado com a arquitetura, observá-
mos a icónica e inacabada La Pedrera, depois foi a vez de uma 
visita às profundezas do nosso planeta, consequente  uma ida 
ao oceanário da cidade, L’Aquarium!

Tal como os dias, também a noite seria nossa amiga! 
Conhecemos um “bar”, que captou imenso a nossa atenção, 
graças à boa qualidade de música ao vivo, boa disposição e 
animação (ao qual nós ajudámos bastante), assim como pelo 
seu ar rústico e vintage!

Chegara o último dia, não queríamos nada regressar... 
Mas o que nos esperava era excecional! Portaventura, um 
nome que nem por isso nos chama a atenção, mas deslum-
brou todos aqueles que por lá passaram, dado os hectares 
de diferentes culturas: Farwest, China Town, entre outros, 
muito bem representadas com diversões típicas à mistura, 
especialmente, as gigantescas montanhas russas! Fora, con-
tudo, um dia atribulado, assustador, mas com adrenalina ao 
rubro e imensos risos!

Apressadamente, chegámos ao aeroporto de Barcelona, 
após o misterioso desaparecimento de um comboio e, con-
trariados, voltámos à rotina do estudo e trabalho árduo que 
nos levarão aos míticos exames! Deste modo, ganhámos duas 
grandes aventuras: a que ainda está a ser finalizada e a glo-
riosa viagem de finalistas, onde nos divertimos imenso como 
turma, deixando para trás imensas responsabilidades, mas 
também... os anos decisivos das nossas vidas, o secundário, 
aquele que provoca medo a muitos, mas a nós, devido a todo 
o apoio proporcionado, um enorme sentimento de gratidão!

Marta Morais e Marta Caçador 12ºB

Um Breve Adeus ao Estudo
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Felizmente, houve teatro!

No passado dia 23 de fevereiro, 
pelas 10:00h da manhã, os alunos do 12.º 
ano do Colégio do Minho, arrasaram 
em palco com a dramatização da peça 
de teatro “Felizmente há Luar!”, de Luís 
de Sttau Monteiro.

Esta peça de teatro tem como 
principal objetivo denunciar a injustiça 
da repressão e das perseguições leva-
das a cabo pelo Estado Novo. A obra, 
publicada em 1961, esteve proibida pela 
Censura durante muitos anos, sendo 
só levada a cena, pela primeira vez, 
em Portugal, em 1978. Está dividida 
em dois atos, tendo sido o segundo ato 
escolhido para a representação. 

O primeiro ato mostra o poder com 
os seus valores, através dos três regen-
tes do reino, representantes do poder 
político (D. Miguel Forjaz), religioso 
(principal Sousa) e militar (general 
Beresford). Apesar das más relações dos 
regentes (D. Miguel e Principal Sousa 
com Beresford e do desprezo que este 
nutre por Portugal), os três mantêm-se 
unidos porque sabem que essa união é 

a força do regime que defendem. Face 
aos boatos da conspiração, servem-se 
de delatores para prender Gomes Freire 
de Andrade e outros conspiradores cujo 
julgamento, condenação e execução, 
com ou sem provas, estão à partida 
decididos.

Por outro lado, o ato segundo, 
mostra o antipoder, a oposição. Incidin-
do na resistência ao poder totalitário, 
conduz o espectador ao outro lado, o 
da luta levada a cabo por personagens 
íntegras que funcionam como exemplo. 
O general Gomes Freire foi preso e a 
sua execução ocorreu no final da peça, 
e Matilde, sua mulher, é a personagem 
dominante que pede clemência, se 
humilha, mas também denuncia, acusa, 
evidencia as arbitrariedades, a injustiça 
e a violência dos poderes político, reli-
gioso e judicial.

Sendo assim, vários alunos partici-
param neste maravilhoso espetáculo, no 
qual desempenharam papéis diferentes. 
No papel de Matilde de Melo, uma das 
personagens principais, temos Tatiana 

Almeida; Joel Sampaio representou 
William Beresford, um oficial inglês; 
Pedro Meira no papel de Sousa Falcão, 
um velho amigo muito próximo de 
Matilde de Melo e do general Gomes 
Freire; Filipe Calçada e Pedro Costa 
estiveram na pele dos dois polícias 
e, por fim, Marco Rocha no papel de 
Antigo Soldado. Para além das perso-
nagens mais relevantes deste drama, 
vários foram os elementos da turma que 
também o ajudaram a recriar, represen-
tando um grupo maior, os populares, 
demonstrando, deste modo, a pobreza 
vivida naquele tempo, como também 
os restantes elementos da turma que se 
ocuparam com os figurinos, o cenário, a 
sonoplastia, entre outros.

Realizar esta dramatização foi do 
agrado de todos, com a participação de 
alunos talentosos e, claro está, de um 
público único.

Glória Fernandes e Alzira Arriscado, 12.º A

Pausa literária – um momento de teatro
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Os alunos do 10.º ano organizaram a pausa literária 
apresentando à comunidade um espetáculo de teatro. Assim, 
levaram ao palco, improvisado, na sala de convívio, um ex-
certo da Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente. O dia escolhido 
para emocionar o público, que assistiu de forma entusiástica, 
foi o dia 30 de março, só depois do estudo da obra está con-
cluído nas aulas de Português.

As personagens Inês Pereira, sua Mãe e Lianor Vaz 
foram representadas pelas alunas Francisca Tenedório, Fran-
cisca Borges e Mafalda Maciel, respetivamente. De ensaio 
a ensaio esta peça foi desenvolvida pelas alunas durantes os 
intervalos com o apoio da professora de português e da aluna 
Beatriz Duarte que trabalhou como encenadora da peça. 
Após os alunos João Pinto e Ana Daniela introduzirem o 
espetáculo, os demais alunos do secundário puderam assistir 
a mais um momento de teatro. As alunas puderam pôr em 
prática o conteúdo que estudaram e analisaram nas aulas, e 

os restantes alunos apreciaram o espetáculo. Portanto, 
a pausa literária foi, em si, uma experiência educativa 

para todos.

Giovanna Leite Giovi, 10.ºB

Foi no dia 27 de abril que, no polo do secundário do Colé-
gio do Minho, decorreu a Tertúlia

Literária com a participação dos alunos do 10º e do 11º 
anos. Dois dias após as celebrações do

25 de Abril, os alunos e a professora Paula Ribas aprovei-
taram o momento para partilhar as

passagens marcantes da «Reviravolta» de Almeida Faria, 
peça de teatro publicada em 1991.

Relembraram um pouco da História de Portugal, mais 
concretamente, a Revolução dos cravos,

uma vez que a ação retratada nos remete para o mês de 
setembro de 1974.

Foram sensibilizados para a audição da música de um dos 
maiores revolucionários da

Revolução de Abril de 1974, “Grândola, Vila Morena” de 
Zeca Afonso, iniciando assim um

momento de partilha das experiências de leitura efetua-
das. Tal como a Revolução que mudou os

portugueses, os alunos também saíram deste encontro 
mudados, depois das reflexões que

efetuaram sobre a Igualdade e a Liberdade e da declama-
ção do poema “Um Adeus Português”

de Alexandre O’Neill, que evoca uma experiência de 
amor durante a ditadura.

Ana Rita Carreiras e Ricardo Franco, 11.º A

«A Reviravolta» em discussão
Pausa literária 

Pausa literária: cenas de Gil Vi-
cente no secundário

32

mirante



No passado dia oito de março decorreu na sala de 
convívio mais uma das maravilhosas pausas literárias. 

Desta vez esta atividade foi organizada para os alu-
nos do 10.º, 11. º e 12.º anos e foi marcada por dois mo-
mentos: um primeiro momento em concordância com 
a obra “A cidade e as Serras” de Eça de Queiroz e um 
segundo sobre “O livro de Cesário Verde” de Cesário 
Verde.  Beneficiou também da fantástica interpretação 
literária da aluna Marta Morais que leu dois poemas do 
poeta que inaugura a Modernidade na literatura por-
tuguesa. Os alunos participaram nesta atividade com 
empenho e entusiasmo, e as alunas Ana Sousa e Beatriz 
Lemos, do 11ºA ocuparam-se da reportagem fotográfica. 

Na opinião sincera da maioria dos alunos que par-
ticiparam em mais uma iniciativa promovida pelo de-
partamento de Português, esta tertúlia literária foi um 
sucesso e decorreu da melhor forma, como é comum.

Por fim, desejamos que o colégio continue a promo-
ver iniciativas de acordo com o plano pedagógico e de 
tão importante influência para os alunos que o frequen-
tam! 

Ana Sousa e Beatriz Lemos, 11.ºA

A cidade e o campo, em Cesá-
rio e Eça

Alunos do Secundário nas Olimpíadas da Gramática

As Olimpíadas da Gramática realizaram-se no Colégio 
do Minho, tendo sido a primeira edição efetuada no polo 
do secundário, contando para o efeito com a participação de 
forma facultativa dos alunos do 10.º e 11.º anos, e de forma 
obrigatória para os do 12.º ano.

No passado dia 11 de maio, alguns alunos realizaram 
a prova e resolveram cerca de 50 exercícios de gramática, 
colocando à prova os seus conhecimentos sobre história da 
língua, fonologia, morfologia, sintaxe, pragmática linguística, 
entre outros. A prova iniciou-se às duas horas da tarde e foi 
considerada por alguns alunos como difícil. No entanto, os 

mais preparados acharam-na acessível. 
Os resultados foram, em geral, satisfatórios. A aluna 

vencedora Inês Rodrigues, do 12.º Ano, da turma B, obte-
ve 18,3 valores, obtendo, por isso, o primeiro lugar; a aluna 
Cláudia Palma, do 12.º Ano, da turma A, o segundo, com 15 
valores e, em terceiro, o aluno Gonçalo da Câmara Correia, 
do 11.º Ano, da turma B, com 14,3 valores.

A prova foi uma excelente ideia para testar os alunos, 
preparando-os para os exames que também se avizinham.

Márcia Maciel, 12.º B
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No dia 18 de maio realizou-se a 7ª edição da feira de ciên-
cias “Hands-on Science” no pavilhão do secundário do Colé-
gio do Minho. Nesta edição, mais de 50 grupos de seis escolas 
participaram na feira, movidos pela paixão do conhecimento 
científico. Esta edição foi enriquecida mais uma vez com um 
concurso de fotografia, cujo tema era “a luz e a cidade”.

Embora tenham sido premiados vários participantes de 
todas as escolas, os projetos vencedores desta edição desta-
caram-se pelos trabalhos inovadores apresentados. Por um 
lado, os estudantes do ensino secundário, do grupo “sheals”, 
apresentaram um fungicida natural à base de algas da costa 
portuguesa para o combate à Phytophtora Cinnamomi, um ser 
semelhante a um fungo que afeta seriamente a produção agrí-

cola nacional todos os anos. Por outro, os alunos do ensino 
básico evidenciaram-se com um trabalho sobre o som, cujo 
objetivo foi explicar as formas como este se propaga através 
dos diferentes materiais - um trabalho deveras impressionan-
te para quatro alunos do 6ºano.

Esta atividade promove todos os anos a partilha de 
conhecimentos científicos entre alunos de diferentes escolas, 
incutindo nos mais novos o gosto pelas ciências. E quem sabe 
se estes pequenos cientistas não estarão já a seguir as suas 
primeiras pisadas!

Francisca Tenedório, 10ºB / Luis Oliveira, 10ºA

VII Feira de Ciência Hands-on-science

Sarau Gímnico
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No dia 31 de março, sexta feira, decorreu o nosso sarau 
gímnico. Inserido na “Semana das Artes”, este sarau preten-
deu, também ele, ser mais uma forma de expressão artística. 
A iniciar o espetáculo, os alunos mais novos mostraram os 
seus dotes musicais, cantando e encantando os presentes. 

Num segundo momento, como tem sido tradição, os alunos 
do ensino secundário abrilhantam a noite com a bonitas 
apresentações de ginástica acrobática.. Este evento decorreu 
no pavilhão do seminário diocesano.  

Sarau Gímnico
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Como tem sido hábito no nosso colégio vamos dinami-
zando a hora de almoço com diversos torneios internos que 
pretendem promover a prática de atividade física e ser tam-
bém um complemento às aulas de educação física. 

Torneio de basquet 3x3
Durante o 2º período realizámos o torneio de basquet 3x3 

que serve para apurar as equipas que irão participar no tor-
neio distrital. Portanto ficaram apuradas 2 equipas de infantis 
(1 mas/ 1 fem) e 2 equipas de iniciados (1 mas/ 1 fem). No 
ensino secundário apuramos também uma equipa de juvenis 
femininos e juvenis masculinos.

Torneios Internos de Basquetebol 3x3 / Torneio de Voleibol / Futsal

Torneio de voleibol/futsal de páscoa

Corta-mato escolar / Distrital

Para culminar no final do 2º período realizámos um 
torneio concentrado onde participam equipas do 8º, 9º, 10º, 
11º, 12º anos e uma equipa de professores. Como sempre 
estes torneios decorrem com muito entusiasmo da parte dos 
praticantes e também da assistência. Primeiro disputou-se 
o torneio de voleibol, sendo que o vencedor foi a equipa do 

11º ano.  No final encontraram-se a equipa do 10º ano contra 
a equipa dos professores, com a vitória a ser atingida pela 
equipa de professores.

Este torneio irá repetir-se no final do ano letivo, prova-
velmente no dia 16 de junho. 

No dia 13 de janeiro realizou-se uma vez mais o nosso 
corta-mato escolar com a participação de alunos de todos os 
níveis de ensino. Como é uma atividade de ar livre estamos 
sempre condicionados por parte das condições climatéricas, 
tendo sido adiado do 1º para o 2º período. 

Esta atividade foi realizada em dois momentos distin-
tos, da parte da manhã realizámos nas nossas instalações do 

colégio (campo exterior) a prova para o 1º ciclo e da parte da 
tarde no local habitual, na quinta de S. Lourenço em Darque, 
para os restantes alunos. 

Esta prova serve também para apurar os alunos que irão 
representar o colégio no corta mato distrital. O corta mato 
distrital decorreu mais uma vez na mata do Camarido/ está-
dio Mauber em Caminha no dia 17 de fevereiro. 
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Festa do Futebol Feminino

Torneio de Basquetebol 3x3 distrital / regional

O nosso Colégio participou uma vez mais nesta competição que decorreu no estádio 
municipal da Correlhã no dia 28 de março, com 2 equipas, uma de infantis e outra de 
iniciados. As duas equipas tiveram um desempenho muito bom, dignificando o nosso 
colégio. A equipa de iniciados ficou pela primeira fase e a de infantis classificou-se em 3º 
lugar distrital. 

No dia 30 de março nos Arcos de Valdevez decorreu a fase distrital do torneio de 
basquet 3x3. A nossa participação foi muito meritória com o apuramento de duas equi-
pas para a fase regional, uma de iniciados masculinos e outra de juvenis masculinos.

A fase regional decorreu no dia 27 de abril no pavilhão multiusos de Vila Nova de 
Cerveira.
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Futsal Masculino

Taça Troféu CNID

No dia 9 de maio, decorreu uma vez mais a final distrital da taça/
troféu CNID na escola secundária de Monserrate e nos pavilhões 
adjacentes. Esta competição é disputada nas modalidades de andebol, 
basquetebol 3x3, ténis de mesa e atletismo. Participam os alunos do 6º 
e 7º ano, onde obtiveram uma muito boa prestação, classificando-se no 
terceiro lugar. 

Este ano letivo participámos com uma equipa de iniciados 
masculinos na competição distrital de futsal. Após uma pri-
meira fase com alguns percalços (lesão de jogadores, incompa-
tibilidade várias, etc) ficámos apurados para disputar o 5º / 7º 
lugares. Terminámos esta competição no sexto lugar da geral 
com uma prestação positiva da nossa parte.

Mega Sprinter distrital / Nacional

Após o apuramento interno nas nossas turmas, os 
alunos vão representar o colégio no mega sprinter distrital, 
uma prova de atletismo que envolve alunos do 2º, 3º ciclo e 
ensino secundário. Este ano decorreu no estádio municipal 
Manuela Machado, no dia 23 de março. 

Mais uma vez os nossos alunos saíram-se muito bem, 

arrecadando vários prémios. O nosso aluno Dinis Pereira, 
do 5º ano, sagrou-se campeão distrital ao vencer a prova de 
salto em comprimento no escalão de infantis masculino. 
Este aluno foi representar o distrito na final nacional, que 
decorreu em Elvas, nos dias 31 de março e 1 de Abril.
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Obrigado Jesus pela alegria e sorte que me deste! 
Agradeço ao Pai Poderoso pela boa vida que me dá! 
Agradeço a Deus por tudo que me dá! 
Obrigado a Deus e aos outros por me manter vivo e com 

comida na mesa, roupa e saúde. Obrigado por me manter com 
esperança e fé. Obrigado por tudo o que me fizeste! 

Quero-te agradecer pelos amigos que tenho e por ser feliz!
Agradeço por ter na vida muitas pessoas que me livram 

dos sarilhos e estão por perto nos momentos felizes, mas 
também nos tristes que constituem as minhas memórias para 
sempre! 

Obrigado Deus por me dar comida e pão para ficarmos 
felizes! 

Obrigada Jesus por fazeres de mim uma rapariga feliz, 
com saúde, com amigos e com pessoas que me ajudam em 
todas as dificuldades! 

Obrigada Meu Deus por protegeres a minha família! 
Obrigada Deus por tudo que me dás todos os dias! 
Agradeço a Deus por me dar amor e carinho! 
Obrigada Deus por me dar os meus pais! 
Obrigada Deus por estares sempre comigo em tudo. Nos 

momentos mais difíceis ajudaste-me e ambos sabemos o quan-
to foi complicado! 

Agradeço aos meus pais pelo abrigo, ajuda, pela boa comi-
da e bebida que me fornecem todos os dias. Agradeço também 
por me ajudarem por me ajudarem a tornar numa pessoa me-
lhor e a ver como positivas as coisas negativas da vida. Tenho 
também que agradecer a Deus e a toda a gente que me fez feliz 
até este ponto de uma maravilhosa demanda, vida! 

Obrigada pela família e amigos! 
Obrigada por me dares saúde a mim e à minha família e 

obrigada por ter as melhores pessoas ao meu lado! 

Adoração

Texto elaborado pelos alunos do 7º A
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