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75 anos

Este ano, como todos certamente sabem, foi, e ainda
está a ser, marcado pela comemoração dos 75 anos do nosso
Colégio.
Ao longo de todo o ano letivo, propusemo-nos fazer 75
atividades – “75 anos, 75 atividades” –, mote que deu sentido
ao nosso plano anual de atividades. Nesta edição d’ O Mirante, podemos recordar uma boa percentagem das inúmeras
atividades que realizamos nos mais diversos domínios.
Esta é também, mais uma vez, uma oportunidade para
felicitarmos todos os alunos que, nas mais diversas áreas, nos
presentearam com os seus talentos e mostraram o quão diversificados são os campos dos saberes com que os formamos.
Na música, no teatro e dramatização, na poesia e na escrita,
no desporto, … são exemplos de áreas em que temos vindo a
apostar e nas quais temos sido surpreendidos pelo excelente
desempenho dos nossos discentes. Esta é também uma oportunidade para agradecer aos nossos docentes e não docentes
pelas horas dedicadas, muitas vezes retiradas aos seus mais
próximos, para a concretização de todos estes projetos. Ser
educador no Colégio do Minho é assim - não ficamos presos
à sala de aula e ao tempo letivo, mas procuramos educar

os nossos alunos nas suas mais diversas dimensões. Procuramos, através das mais diversas atividades, concretizar o
currículo nas suas mais variadas dimensões.
Chegados assim ao final do ano letivo, é hora de fazer
balanços e traçar novos objetivos para os tempos futuros. De
facto, foi um ano cheio, rico em vivências que, como comunidade educativa, permitiram saber e perceber que o Colégio
do Minho é, sem dúvida, uma grande família, centrada no
que de mais precioso temos – os nossos alunos. Educar com
responsabilidade e exigência à luz dos novos tempos e dos
desafios que, diariamente, se nos colocam é uma preocupação constante de todos os educadores do nosso Colégio. Foi
assim, desde 1942, e é assim que queremos continuar com o
nosso projeto educativo. Um colégio vivo e dinâmico, enraizado nos valores mais preciosos da nossa sociedade, um Colégio aberto aos novos tempos e aos novos desafios do mundo
em que vivemos.
Com os votos de um bom final de ano letivo e, quando
for o caso, boas férias.

Diretor do Colégio do Minho
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Concerto de Reis
No dia 19 de janeiro, realizou-se
o Concerto de Reis, na Igreja Matriz
de Monção, organizado e dinamizado
pelos alunos do Colégio do Minho, polo
de Monção.
Pelas 21 horas deu-se início ao
espetáculo musical, evocando uma das
tradições da época natalícia.
A Igreja Matriz encheu-se de
familiares, amigos e convidados, que
não quiseram perder a oportunidade de
assistir ao concerto proporcionado pelos
alunos deste colégio.
O concerto de Reis teve início com

uma breve contextualização, lida pelos
alunos Dinis e Matilde do 2º ano “Num país distante, viviam 3 homens muito
ricos e muito sábios, que eram chamados de
Magos. Passavam o tempo a contemplar o
céu e a estudar as estrelas.
Uma noite viram no céu uma nova estrela, muito mais brilhante do que todas as
outras e logo souberam que algo de especial
tinha acontecido: perceberam que nascera
um novo Rei e decidiram ir visitá-lo”.
Seguiu-se o espetáculo, aliando a
música e a dramatização, um concerto
memorável para quem assistiu.

O concerto de Reis integrou as
seguintes canções:
“É Natal” - 1º ano
“Nós somos os três Reis” - 2º ano
“Rap dos Reis Magos” - 3º ano
“A estrela de Natal” - Música
conjunta
“We three Kings of Orient are” Música conjunta
Os pequenos artistas brilharam
nessa noite, para regozijo dos professores, pais e familiares.

Desfile de Carnaval
No dia 8 de fevereiro, os alunos do Colégio do Minho,
polo de Monção, participaram nos festejos carnavalescos, em
Monção.
O Desfile de Carnaval das escolas contou com a participação do Colégio do Minho, Agrupamento de Escolas de
Monção e Santa Casa da Misericórdia de Monção.
Os alunos, professores e assistentes operacionais do
Colégio do Minho desfilaram de Palhaços, temática escolhida
por este estabelecimento de ensino. O seu colorido, alegria e
boa disposição chamaram a atenção de todos aqueles que por

ali se encontravam a assistir.
Palhaços, árvores, flores, gotas de água, bombeiros, animais da floresta, cogumelos e muitos outros disfarces fizeram
as delícias de dezenas de pais e encarregados de educação,
que assistiriam, durante essa manhã, ao desfile de centenas
de crianças dos estabelecimentos escolares do concelho de
Monção.
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“Lusco-Fusco”
No dia 2 de março, os alunos do Colégio do Minho, polo
de Monção, assistiram a um espetáculo de teatro na Biblioteca Municipal de Monção.
Promovido pelas Comédias do Minho, este espetáculo
“Lusco-Fusco” surge de um desejo de partilhar uma experiência sobre o vazio e o que ele pode conter. LUSCO-FUSCO
vê a vontade de ser um bocadinho inventor do seu próprio
espanto e, para isso, desenha um espaço que, a pouco e
pouco, se torna numa invasão feita por pés e mãos, próximo
dos olhos e das pestanas, ao alcance da pele. Os performers
organizam o corpo para desaparecer, desobedecer e desapren-

der com a matéria, operam a luz e o som e habitam um lugar
aberto ao sensível e à própria perceção da criança.
Esta atividade teve como objetivos pedagógicos:
- Despertar o corpo através de diferentes estímulos (palavra, ritmo, música, dança);
- Estimular o desenvolvimento do indivíduo como um
todo harmonioso;
- Melhorar a auto-estima e a consciência física e corporal;
- Criar oportunidades de aprendizagem artística que
desenvolvam a criatividade, a memória e a capacidade de
concentração.

II Feira da Foda
O Colégio do Minho, polo de Monção, participou na II
Feira da Foda, na freguesia de Pias, em Monção, que decorreu
de 9 a 11 de março.
O Colégio do Minho, à semelhança do ano anterior,
colocou um stand nessa feira, onde foram vendidos artigos
de artesanato, doçaria, enchidos e broa…A confeção destes
artigos contou com a participação de professoras e pais.
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Durante os três dias, professoras, assistentes operacionais, alunos e familiares marcaram presença neste evento e
colaboraram na venda dos artigos expostos.
Apesar do temporal que se fez sentir, o certame recebeu
milhares de visitantes, que degustaram o típico cordeiro com
arroz pingado, ao som de diversa animação musical.
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Início do projeto da Horta
Durante o segundo período deste ano letivo, os alunos do
polo de Monção iniciaram o Projeto da Horta, aproveitando o
maravilhoso espaço exterior do Colégio para semear e plantar
ervas aromáticas, hortícolas, leguminosas e até alguns frutos.
Para além do empenho dos alunos, este projeto tem também contado com a participação ativa de alguns encarregados
de educação, principalmente daqueles que sentem mais gozo
neste tipo de contacto com a terra.
Os alunos do 1º ano contribuíram com os feijoeiros que,
autonomamente, semearam e fizeram crescer durante as suas

brincadeiras no recreio. Outros alunos trouxeram sementes e
plantas para contribuir para o crescimento da horta.
Com o início deste projeto, cresceu também uma responsabilidade coletiva da comunidade escolar em manter e fazer
crescer esta horta. Assim sendo, a rega da horta é uma tarefa
rotativa entre as turmas do colégio.
Considera-se que foi dado o primeiro passo para um projeto e sonho futuro para a escola: a criação de uma pequena
quinta pedagógica.

Chegada da Primavera
Uma vez que, neste ano, a primavera tardou a chegar, os alunos do
Colégio do Minho, polo de Monção,
foram desafiados a fazerem, em família,
a construção em 3D de um elemento
característico da primavera.

Com recurso a diferentes técnicas
de construção e materiais, surgiram borboletas, flores, aves, ninhos com ovos,
vasos com flores, entre outros elementos primaveris. Não faltou a criatividade e empenho por parte dos pequenos

“artistas”.
Juntos decoraram o colégio com
motivos primaveris, dando mais cor e
alegria ao espaço que diariamente os
acolhe.
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Festa do Pai Nosso
Os alunos do segundo ano do Colégio do Minho, polo
de Monção, a frequentar o segundo catecismo, celebraram a
Festa do Pai Nosso, no dia 17 de março, na Igreja da Matriz,
em Monção.
As crianças do segundo catecismo começaram a conhecer
Jesus no ano passado. Ao longo do segundo catecismo, as
crianças conheceram melhor Jesus e aprenderam a falar com

Ele através da oração que Jesus nos ensinou.
Para manifestar a sua alegria, as crianças celebraram a
Festa do Pai Nosso, na presença de professores, catequistas,
pais, familiares e amigos, que testemunharam mais uma
etapa na vida cristã destas crianças.
A celebração eucarística foi presidida pelo Padre Joel e
cantada pelo coro do colégio.

Dia do Pai
Assinalando as comemorações do
tradicional Dia do Pai, os alunos do
Colégio do Minho, polo de Monção,
receberam a visita dos pais no Colégio.
Na semana do dia 19, os pais
dirigiram-se ao Colégio do Minho para
participarem na construção do Mural
dos Sonhos. Numa clara manifestação
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artística partilhada a dois, pais e filhos,
através de desenho ou escrita, representaram, no mural, os sonhos que
partilham.
No final da semana, o mural ficou
construído com os sonhos partilhados
entre os alunos e os seus pais. Viagens
a Paris, passeios com os pais, parti-

das de futebol entre pai e filho, foram
alguns dos sonhos representados no
mural.
Além desta atividade conjunta,
nos dias que antecederam o Dia do pai,
os alunos elaboraram lembranças para
oferecer no dia.
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“O espetáculo começa dentro de
momentos” - Visita ao Cine
Teatro João Verde
No dia 22 de janeiro, os alunos do Colégio do
Minho, polo de Monção, participaram numa visita
guiada ao Cine Teatro João Verde, em Monção.
A visita interativa teve como objetivos:
- Apresentar e promover o Cine Teatro João
Verde;
- Promover iniciativas de índole didática/pedagógica que permitam contribuir para a aprendizagem
das crianças, a partir de edifícios culturais;
- Fomentar a formação de novos públicos;
- Valorizar a oferta de espaços e equipamentos
do município.
Nesse dia, os alunos tiveram a oportunidade de
conhecer o Cine Teatro João Verde, saber como funciona um teatro e questionar sobre algumas curiosidades que foram surgindo no decorrer da visita.
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Visita à Rádio Vale do Minho
No dia 15 de fevereiro, a Rádio Vale do Minho, em Monção,
recebeu a visita de cerca de três dezenas de crianças do 1º ano do
Colégio do Minho e da sala dos 5 anos da Santa Casa da Misericórdia de Monção.
A visita à Rádio Vale do Minho, rádio local, realizou-se no âmbito do Dia da Rádio. Para assinalar este dia, as crianças destes dois
estabelecimentos de ensino foram perceber como funciona a ‘magia’
da rádio.
A visita guiada às instalações esteve a cargo do jornalista
Miguel, que explicou a diferença entre uma rádio local e uma rádio
nacional; o que é estar em direto; para que serve cada divisão; o que
acontece quando falha a eletricidade, entre outras curiosidades suscitadas pelas crianças.
No final da visita todas as crianças brindaram a Rádio Vale do
Minho com uma música propositadamente adaptada para eles, tendo
em conta a temática escolhida para este ano, e cantada em direto.

Rádio
Antena
Volume
Um botão
Desportos
Microfone
Ouvintes
de uma estação
auscultador
locutor
Vale do Minho
É a minha estação.
Sou uma rádio
Rádio e desporto
Sobe o volume
Roda o botão
Informação
Desportiva
És um ouvinte
Desta estação
Rádio e desporto
Um locutor
Vale do Minho
É a minha estação.

7

mirante
de
o
Pol ção
n
mo

Abril, mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
Durante o mês de abril, assinalou-se o mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância. A Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ), em parceria com a Câmara Municipal de Monção, dinamizou, durante o mês, um conjunto de
atividades com o objetivo de alertar a sociedade para a necessidade da prevenção dos maus tratos, a que muitas crianças e
jovens ainda estão sujeitos
Por esse motivo, durante o mês de abril, os laços azuis

invadiram a vila de Monção. O Colégio do Minho também
se associou a esta causa, uma iniciativa promovida pela
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens.
Entre outras atividades realizadas pelos alunos deste Colégio, destaca-se a realização do laço azul humano, símbolo
das nódoas negras causadas pelos maus tratos nas crianças e
jovens.

Escola Aberta
No dia 14 de abril, o Colégio do Minho, polo de Monção,
realizou o Dia da Escola Aberta, uma iniciativa que pretende
mostrar aquilo que se faz no colégio.
Nesse dia, o Colégio recebeu várias crianças do Jardim de
Infância da Santa Casa da Misericórdia de Monção e outras
de Monção e Valença que quiseram conhecer as instalações
do Colégio do Minho e conhecer aquilo que se faz no dia-a-
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-dia. A atividade contou com a participação de alguns alunos
dos vários anos, que ficaram responsáveis por auxiliarem e
acolherem as crianças.
As crianças tiveram oportunidade de conhecer a equipa
pedagógica e participar em atividades musicais, de artes plásticas, de inglês, de informática, de desporto e meditação.
A meio da manhã, houve um lanche convívio.
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Visita ao Museu do Alvarinho
No dia 23 de abril, os alunos do 3º ano do Colégio do
Minho, polo de Monção, fizeram uma visita ao Museu do
Alvarinho.
Esta visita foi promovida pela Câmara Municipal de
Monção, inserida no Projeto Educativo Municipal.
O Museu do Alvarinho é um espaço dedicado ao vinho
Alvarinho, sua história, seu território e suas gentes. Proporciona uma viagem pelo mundo do famoso vinho, disponibilizando informação sobre a origem, evolução e empresas
vitivinícolas.
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Visita aos Bombeiros – Dia da
Terra
Inserido no Plano Anual de Atividades, e para assinalar
o Dia Mundial da Terra, os alunos do Colégio do Minho,
polo de Monção, visitaram as instalações dos Bombeiros
Voluntários de Monção, no dia 20 de abril.
Os alunos e professoras visitaram as instalações do quartel dos Bombeiros Voluntários, viram os equipamentos que
vestiam quando saíam em situações de emergência (fogos e
acidentes), viram de perto os camiões dos bombeiros, entre
outras curiosidades suscitadas pelos alunos. Nessa visita
ficaram a conhecer um pouco do seu dia a dia e do seu trabalho, enquanto bombeiros.
Os alunos tiveram ainda oportunidade para tirar fotografias com os capacetes dos bombeiros para recordar a sua
passagem e visita ao quartel dos bombeiros.
Uma vez que se assinalava o Dia Mundial da Terra, os
alunos aproveitaram o momento para agradecer aos soldados
da paz e a toda a corporação o seu enorme e tão importante
papel na preservação do nosso planeta.
Foi uma tarde muito proveitosa para os alunos, que ficaram com uma noção mais clara do sacrifício que os bombeiros fazem em prol dos outros.
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Semana da Saúde
O polo de Monção vivenciou a
Semana da Saúde de 23 a 27 de abril,
durante a qual foram dinamizadas diversas atividades para os alunos e seus
familiares.
A semana iniciou-se com a uma
sessão prática de primeiros socorros
para os alunos, seguida da avaliação
estato-ponderal de todos os alunos. Na
dinamização destas atividades estiveram enfermeiros, pais de alunos do
Colégio.
No dia 24 de abril, ao final da
tarde, as famílias do Colégio, puderam
participar na tertúlia “Crianças felizes,
Famílias felizes...”, orientada pela Dra.
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Marta Melo, psicóloga. Nesta partilha
participaram muitos pais, avós e as
professoras, que puderam ver tratadas
questões práticas da educação, relacionadas com a vivência de uma parentalidade mais positiva.
Também a saúde oral foi alvo de
atenção da comunidade escolar, numa
sessão dinamizada pela Dra. Arabela
Moreno. Os alunos puderam recordar a
importância de ações básicas, mas muito importantes, para o cuidado e higiene
oral, tal como ver esclarecidas algumas
dúvidas e curiosidades sobre o tema.
A semana terminou com uma visita
à escola EPRAMI, local onde os alunos

puderam experimentar diferentes
atividades relevantes para a sua saúde
e bem-estar: atividade física orientada,
uma partilha sobre alimentação saudável, e ainda, um momento de relaxamento com massagens e tratamentos de
manicura.
As vivências desta semana permitiram a toda a comunidade educativa
uma abordagem multidisciplinar da
saúde, para além do estreitamento da
relação família-escola, tal como das
parcerias que o colégio tem vindo a desenvolver na comunidade de Monção.
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Semana das Artes
De 19 a 23 de março, celebrou-se a semana das artes no
polo de Monção, proporcionando aos alunos um contacto
diferenciado com as diversas áreas de expressão artística:
dança, música, teatro e pintura. Estas são já atividades com
as quais os alunos lidam no seu dia-a-dia, no entanto, foram
promovidas, durante esta semana, em espaços diferentes e
com uma dinâmica também ela diferente.
Os alunos puderam ver e experimentar a prática da
capoeira, uma arte que une o desporto, a dança, a música e
a cultura popular. Esta foi uma sessão aberta a toda a comunidade educativa, dirigida por um encarregado de educação
praticante desta modalidade.
A expressão plástica foi feita com recurso a suportes bem
diferentes: guarda-chuvas. Estes transformaram-se em frutas
após algumas pinceladas.
Na quarta-feira, dia 21 de março, os alunos visitaram o
Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, para assistir à
peça “Antes de Começar...” de Almada Negreiros, interpretada pelo grupo de Teatro Noroeste. Este foi mais um momento de contacto com a representação, uma bela história, quase
centenária, e com toda a magia cénica e sonora que caracterizam esta arte.
Durante a tarde, os alunos do polo de Monção tive-

ram um workshop de Dança e Movimento com a Professora
Rita Carvalho, no ginásio do polo sede do Colégio do Minho.
Alunos e professoras gastaram as suas energias em passos de
hip-hop e, no final, o grupo estava bastante coordenado.
No dia 22 de março, o polo de Monção preparou-se para
receber os alunos do 1º ciclo do polo sede. Esperaram ansiosamente pelos seus colegas na escadaria do colégio, para lhes
desejar as boas-vindas.
Estando o património histórico e cultural repleto de
vestígios artísticos, os alunos dos 3º e 4º anos foram fazer
uma visita guiada pela Vila de Monção, com vista ao reconhecimento desta herança cultural. Já os alunos mais novos,
desfrutaram de uma visita pela Vila, mas como pequenos
turistas passeados por um comboio turístico. Para além da
vertente cultural, esta visita contou com momentos de relaxamento, aquando do almoço em contacto com a natureza,
no parque das Caldas, e na experiência do circuito termal de
Monção.
Esta semana contou, assim, com dois momentos de união
entre estes dois polos do Colégio do Minho, momentos tão
importantes para o favorecimento do espírito de coletividade
e união desta escola.
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Dia da Mãe
No Colégio, os alunos tiveram oportunidade de conhecer
o livro “A manta: uma história aos quadradinhos (de tecido)”. Neste livro, que não é um livro de banda-desenhada
nem nada assim parecido, cada quadradinho (de tecido) tem
também uma história para contar.
A Manta é um álbum sobre a memória e o valor afetivo
que transporta. Inspirados pela história deste livro, os alunos
do Colégio do Minho de Monção elaboraram um Kit de
costura para oferecer à progenitora no Dia da Mãe e convidaram-na a realizar a manta dos afetos do Colégio.
Durante a semana, mães e filhos(as), construíram o seu
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retalho da manta. Escrever, coser, colar, desenhar, foram
algumas das formas utilizadas para construir os retalhos da
manta, evidenciando os afetos e a família. Ao longo desta
semana, viveram-se momentos de descontração, alegria e
muita emoção.
As mães receberam ainda outro miminho por parte dos
filhos: uma música alusiva à mãe, que foi cantada e colocada
no Facebook, para estas poderem assistir no Dia da Mãe.
Homenagear as mães com as suas performances musicais foi,
certamente, um orgulho para todas elas.
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Cantar as Janeiras é uma tradição
em Portugal

Concurso António Manuel Couto
Viana
O prémio António Manuel Couto Viana pretende
incentivar e divulgar novos talentos literários e artísticos,
estimulando o gosto pela leitura, pela escrita e pela arte,
como formas de acesso à educação e à cultura. Este tem por
finalidade promover o texto literário: ensaio, poético e conto;
a escrita criativa e valorizar a expressão literária; divulgar novos talentos literários e artísticos; promover a arte de ilustrar
(ilustração), não esquecendo o grande incentivo à importância da literacia.
Assim, convém referir a aluna Mercedes Figueira Botão
de Noronha Rego, que obteve o 1.º prémio de alunos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, no referido concurso, em junho de
2017, na modalidade conto (tema livre).

O cantar as Janeiras consiste no cantar de músicas pelas
ruas, em pequenos grupos, anunciando o nascimento de Jesus
e desejando um Feliz Ano Novo.
O Colégio do Minho não é indiferente a esta tradição e,
todos os anos, assinala-a com o cantar de músicas já conhecidas, acompanhadas pelo grupo de bombos. Estes são, sem
dúvida, imprescindíveis no acompanhamento das cantorias
tocadas e cantadas por todo o grupo de alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico.
Assim, na primeira semana de janeiro, o grupo de Janeiras do Colégio do Minho saiu pelas ruas da cidade de Viana
do Castelo, mantendo e preservando, deste modo, a tradição,
dando-lhe vida, com toda a alegria que lhe é inerente.
A atividade foi do agrado de todos, que revelaram grande
empenho e entusiasmo.
O público, em geral, acolheu esta iniciativa, aplaudindo e
partilhando a mesma alegria – Janeiras.
Turma 4.º A

Turma 4.º A
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Encontro Literário com António Mota
No dia 8 de fevereiro, os alunos do 1.º Ciclo receberam a
visita do escritor António Mota e participaram num encontro literário que se realizou no ginásio do Colégio, das 14h00
às 15h30.
Este grande escritor de literatura infantil portuguesa
explicou aos alunos como começou a escrever literatura para
crianças e como começou a sua carreira.

Posteriormente, o autor fez uma breve sinopse de algumas obras mais conhecidas pelos alunos desta faixa etária,
que, numa fase posterior, puderam colocar questões sobre as
mesmas ou sobre a sua biografia.
Em seguida, um representante de cada turma entregou ao
autor alguns dos trabalhos realizados por todos alunos e, no
final, este deu uma sessão de autógrafos.

Encontro com a ilustradora Alexandra Gonçalves
A ilustradora Alexandra Gonçalves visitou o nosso Colégio no dia 16
de março, durante a manhã, para apresentar aos alunos do 1º Ciclo o livro
‘E o Burro sou eu?’.
Ao apresentar-nos o livro, ela referiu que as suas ilustrações foram
elaboradas a partir de figuras geométricas.
Foi dialogando connosco, falando de si e da sua paixão pela pintura, ao mesmo tempo que ia construindo um desenho ilustrativo do
livro. Ensinando-nos, desta forma, como é fácil desenhar a partir de
figuras geométricas.
Referiu que as figuras geométricas são nossas
amigas, pois com elas podemos construir imagens tão fantásticas que parecem magia.
Este livro, associado às imagens espectaculares, também nos conta uma história muito
divertida, que nós adorámos ler.
Turma do 2ºA
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Carnaval 2018
O Carnaval/Entrudo faz parte integradora das festas internas da nossa
escola e consta no plano anual de atividades do Colégio do Minho. É uma
atividade onde toda a comunidade escolar participa.
Como o ambiente é festivo, são criados motivos alusivos ao Entrudo, em
que fitas, máscaras, fatos e música fazem parte do evento. Há, em todos os
alunos, uma preocupação nas fantasias e um frenesim tão característico do
ambiente carnavalesco.
Para festejar o Carnaval, cada aluno, ou grupos de alunos, idealizaram
e criaram as suas máscaras, transformando o Colégio num mundo de cor e
alegria.
As fantasias foram as mais diversificadas e ousadas, criando, em todos,
uma expectativa a cada máscara que se apresentava para o desfile e respetivo
concurso de fantasias.
Do concurso saíram vencedores, com o 1.º prémio, a turma do 4.º A, com a
fantasia “Monarquia”. A a título individual, o 2.º prémio foi atribuído à aluna
Luana Costa (4.º A), fantasiada de “Rainha dos Doces”; e o 3.º prémio aos
irmãos Francisco Saleiro (1.º A) e Alexandre Saleiro (7.A).
Turma 4.º A
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‘Antes de Começar’

No dia 21 de março os alunos do 1º Ciclo deslocaram-se ao Teatro Sá de Miranda, para assistir à peça ‘Antes de
Começar’.
A peça contava-nos a história de dois bonecos que ganharam vida.
Ao início, os bonecos não se conheciam; o boneco começou a tentar falar com a boneca, mas ela era muito tímida e
não tinha coragem de falar ou mexer-se.
O boneco incentivou-a a não ser medricas. Aos poucos,
ela foi perdendo o medo e os dois brincaram, dançaram,
cantaram…enfim, divertiram-se imenso na casa onde viviam.
Pelo meio da história também se zangaram. Mas, por fim,
ficaram felizes um com o outro.
Achámos esta história bastante comovente, pois estavam
nela expressos muitos sentimentos que dois bonecos podem
ter ao ganharem ‘vida’.
Turma do 2ºA
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Visita à Maternidade de Viana do
Castelo
No dia 21 de março, a convite da direção da Maternidade
de Viana do Castelo, visitamos as instalações dessa entidade.
A visita esteve inserida nas comemorações do cinquentenário
da Maternidade.
Fomos muito bem recebidos por todos os profissionais
que trabalham naquele sítio “mágico”!
Prepararam para nós uma “Materlândia”. Foi neste
espaço que experimentamos ser médicos e enfermeiros por
algumas horas. Demos banho a bebés (bonecos!), demos uma
vacina e mudamos a fralda. Conseguimos ouvir o coração de
alguns colegas e assistimos ao momento em que faziam uma
ecografia a uma grávida. Era um menino!
No final, visitamos a enfermaria e os bebés que lá
estavam. O Senhor Diretor do Colégio, que também nos
acompanhou nesta visita, ofereceu, aos meninos e meninas
nascidos naquele dia, a taxa de inscrição no 1.º ano da nossa
escola.
Esperamos, daqui a 6 anos reencontrar estes bebés já
crescidos!
A turma do 1.º A

mirante
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Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo
- Visita ao quartel No dia 27 de abril, as turmas do 1.º Ciclo do Colégio do
Minho - Viana visitaram o quartel dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.
Esta visita teve como principal objetivo, perceber como
atuar em situações de emergência e prestar os primeiros
socorros a quem deles precisar.
Fomos recebidos pelo Senhor Comandante, que nos contou um pouco da história daquela Corporação de Bombeiros.
Depois fomos divididos em grupos e levados para diferentes

CIC

LO

salas, onde nos ensinaram como fazer uma chamada para a
linha de emergência, como proceder para prestar o primeiro
socorro a uma vítima e como fazer curativos.
No final, vimos os veículos de socorro e tivemos a oportunidade de ser bombeiros por uns momentos.
Foi uma manhã muito divertida e esclarecedora!
A turma do 1.º A

Páscoa
Os alunos do 1º Ciclo, como já é
tradição nesta época pascal, elaboraram
prendas para oferecer aos seus pais ou
padrinhos.
Nos últimos dias do segundo

período, nós, assim como os restantes
colegas, fizemos vários trabalhos de
expressão plástica, onde colocámos as
amêndoas para deliciarmos as nossas
famílias.

Gostámos muito de fazer estas
pequenas lembranças, que foram muito
bem recebidas em nossas casas.
Turma do 2º A
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Finalistas 2

Ao fim de 4 anos de escolaridade, terminaram, com
sucesso, os 26 alunos do 4.º A, do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
do Colégio do Minho.
O fim do 1.º ciclo faz deles finalistas de uma etapa do seu
percurso escolar, que terá como marco uma cerimónia, em
que estarão presentes os respetivos Encarregados de Educação e familiares. Da festa farão parte vários momentos recreativos, sendo o momento alto a entrega dos respetivos
diplomas, pelo Sr. Dr. Diretor Ricardo Sousa.
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Visita de estudo
No dia 1 de junho de 2018, o 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Colégio do Minho deslocou-se ao Castelo de
Guimarães, Monumento Nacional, ao Museu Interativo e Parque temático World of Discoveries, assinalando, assim, o Dia Mundial da Criança e o encerramento
do ano letivo.
Reis, rainhas, príncipes e cavaleiros corajosos
alimentam o imaginário das crianças, associando-o ao
estudo do capítulo da História de Portugal, integrada
na área curricular de Estudo do Meio. A pertinência
desta visita contribui, sem dúvida, para que os alunos
visualizem, em contexto, o Castelo de Guimarães,
onde nasceu Portugal, e a importância que têm os monumentos, retratando os feitos ao longo da história.
A visita decorreu da parte da manhã, com atividades medievais no interior e exterior do castelo.
Da parte da tarde, rumamos ao Porto, ao Museu
Interativo e Parque temático World of Discoveries,
onde, mais uma vez, os alunos visualizaram e vivencia-

ram, factos ligados à história, apesar da distância dos
séculos.
O WORLD OF DISCOVERIES é um Museu
Interativo e Parque Temático, que reconstrói a fantástica odisseia dos navegadores portugueses, aquando do
cruzamento dos oceanos, à descoberta de um mundo
desconhecido.
Os Descobrimentos lançaram a humanidade numa
era de globalização e mudaram, para sempre, a nossa
relação com o planeta.
Portugal teve um papel protagonista neste processo
durante séculos a fio, criando novas rotas oceânicas e
pondo gentes, animais e plantas em circulação por todo
o mundo.
Este espaço trata, pois, do encontro de culturas e
do alcance das ambições, ideias, esforços e inovações
que os tornaram possíveis.
Turma do 4.º A
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A Feirinha de Natal
No final do primeiro período, as turmas do 9º A e B, no
âmbito da disciplina de Francês, para assinalar a época natalícia,
organizaram no Colégio do Minho uma Feirinha de Natal.
Os alunos recolheram ofertas doadas (objetos, livros…
usados, mas ainda em bom estado) e fizeram uma triagem para
organizar as bancadas, onde, por um valor simbólico, quem
queria, podia adquirir uma prenda para si próprio ou oferecer a
outra pessoa.
Os alunos mostraram-se muito empenhados e interessados em realizar a atividade e conseguiram transmitir uma
mensagem importante a toda a Comunidade escolar: A importância da solidariedade.
Os bens doados que sobraram serão entregues, no final
do ano letivo, à Instituição “O Berço”.
Aprendeu-se a dar e partilhar, mostrando que o que para
nós já não tem interesse, para outros pode ser proveitoso.
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La Chandeleur
No dia 26 de janeiro de 2018, as turmas do 8º A e B,
no âmbito da disciplina de Francês, comemoraram, no
Colégio do Minho, “la Chandeleur”, uma festa tradicional francesa. Esta atividade de cariz cultural pretendeu
dar a conhecer a França, as suas tradições, a cultura e a
História. Foi um bom momento de convívio.
Os alunos das respetivas turmas mostraram-se muito
recetivos e interessados em conhecer esta tradição e, por
isso, a atividade foi um êxito: não sobraram crepes e eram
deliciosos!

mirante

Peddy Paper
No dia 27 de abril de 2018, entre as 14h30 e 16h00, as
turmas do 9º A e 9º B, no âmbito das disciplinas de Francês,
participaram num Peddy Paper nas ruas de Viana.
Os alunos reconheceram ou descobriram ruas, monumentos, serviços … de Viana. Foi uma aula dinâmica em
que os alunos tiveram de recorrer ao sentido de orientação
e à língua francesa, uma vez que o questionário era bilingue

(português/ francês).
Através desta atividade lúdica, inserida na Semana das
Línguas, os alunos conseguiram enriquecer os seus conhecimentos e melhorar os seus saberes.
Ficaram exaustos, mas felizes, como se pode ver nas
fotos tiradas no final do percurso e de regresso “a casa”.

Literacia 3Di – O desafio pelo Conhecimento
No dia 11 de maio, o
nosso aluno do 8.º ano,
José Pedro Fernandes de
Carvalho Dias Pinheiro,
participou na grande
final do “Concurso Literacia 3Di - o desafio
pelo conhecimento”
- na modalidade Inglês
- que decorreu no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, em Lisboa. Nesta final, participaram 86 alunos em representação de todos os distritos e
regiões autónomas, que foram apurados entre 130 000 alunos
após duas fases eliminatórias, a nível escolar e distrital!
Para o José Pedro, foi, sem dúvida, uma experiência
incrível! Para nós, Colégio, foi um enorme orgulho a sua
passagem às nacionais!

Apesar de não ter trazido o ansiado primeiro prémio, já
valeu a pena participar!
Parabéns a ti, José Pedro, parabéns a nós, Colégio, e parabéns à Porto Editora por esta iniciativa!
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“25 de Abril … para sempre”
No âmbito da celebração do feriado de 25 de abril, os
alunos do 9.º ano realizaram, na noite de véspera, um pequeno espetáculo preenchido por cânticos, declamações, vídeos
e guitarras, em memória daqueles que lutaram pela nossa
liberdade.
A apresentação decorreu no Seminário Diocesano, com
início às 19 horas. Contou com a participação de quase todos
os alunos, que deram o seu melhor e contribuíram para aquilo
que foi um excelente tributo a este nosso feriado nacional.
É de salientar que a presença de muitos pais foi, para
nós, muito importante, já que trouxe ainda mais dedicação e
empenho a todos os participantes.
Merece destaque o contributo do aluno Daniel Gonçalves, que participou ativamente durante todo o espetáculo a
tocar guitarra portuguesa, acompanhado por um amigo na
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viola de Coimbra. Foi bom ouvir canções de grandes músicos que sobressaíram na oposição ao regime ditatorial, então
vigente, como, por exemplo, Zeca Afonso.
Realçamos, também, que os nossos apresentadores e
cantores, alunos do Colégio, foram excelentes e, por isso,
profusamente aplaudidos.
Findo o espetáculo, houve um lanche-buffet, pleno de
ótimas iguarias, momento aproveitado por pais, professores
e alunos para conversarem e continuarem o clima comemorativo.
Viva o “25 de abril”.
Ana Catarina Mendes, 9º A

mirante

Semana das Línguas
Na semana de 23
a 27 de abril, comemorámos a Semana
das Línguas. Muitas
foram as atividades
que o departamento de Línguas
dinamizou para
que todos os
alunos pudessem
interagir uns com os outros em
Português, Francês, Inglês e Espanhol.
O dia 23 de abril foi dedicado à língua e cultura inglesa.
De manhã, tivemos a presença da professora Ellen McCarthy, americana, viajante do mundo e falante de 11 línguas,
que abordou o tema da importância da aprendizagem de
línguas com os alunos do 8.º e 9.º ano. Para além de nos
abrilhantar com a sua fantástica história de vida, mostrou-nos que é fácil relacionarmos as línguas umas com as outras
dependendo da sua origem. Da parte de tarde, a professora e
conferencista Anabela Reis Alves contou a história Sam I am
de Dr. Seuss aos alunos do 5.º e 6.º ano, de forma lúdica e interativa, trabalhando a rima, a entoação e o ritmo em Inglês.
Também os alunos do 7.º ano trabalharam a música I got
this feeling, de Justin Timberlake, com a professora Anabela,
descobrindo, na própria música, vocabulário que pode ser categorizado em vários grupos. Ao longo do dia, houve música
em inglês a ecoar pelo Colégio e todos os alunos puderam

provar os famosos Scones e o English Tea.
Para assinalar o dia do Espanhol, os alunos do secundário
convidaram os nonos anos para uma apresentação muito especial: declamação de poemas em castelhano, acompanhados
ao piano e demonstração de tango. Olé!
No dia do Português, dia vinte e seis, da parte da manhã,
as turmas do 7.º ano apresentaram, aos colegas do 1.º ciclo, o
conto O Macaco de rabo cortado e, para as turmas do 5.º e 6.º,
dramatizaram o conto, Os Músicos de Bremen. À tarde, foi
feito um quiz de língua e cultura portuguesa. Mais um dia em
que se aliou atividades lúdicas a atividades didáticas!
No dia dedicado à língua e cultura francesa, 27 de abril,
os alunos do 3.º ciclo visualizaram filmes em francês e os alunos do 9.º ano realizaram, pela cidade de Viana do Castelo,
um Peddy Paper também em francês. Da parte da tarde, os
alunos do 1.º ciclo contaram com a presença da professora e
atriz amadora Maria José Malheiro-Chaves que dramatizou
uma música. A alegria foi muita e, nos dias seguintes, os
alunos ainda a sabiam cantar! Também neste dia, pudemos
saborear crepes. “Très bon!”
A cultura e a língua dos vários países estiveram expostas no Colégio com cartazes sobre pessoas proeminantes de
vários cantos do mundo, falantes de cada uma das línguas
e algumas curiosidades. Foi uma semana diferente e, sem
dúvida, inesquecível!

Redatores CIN
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Visita a Aveiro

E fomos à televisão!

No dia 4 de maio, nós (alunos do 5.º e 6.º Ano) partimos
de viagem, logo bem cedinho, até Aveiro. Após uma viagem
simpática, com paragem pelo meio, chegamos finalmente ao
destino.
Logo à chegada, fomos recebidos por umas senhoras, que
eram guias, que nos levaram a conhecer um pouco melhor
a bela cidade de Aveiro. Enquanto uns foram fazer um
workshop de ovos-moles (muito deliciosos, por sinal), outros
andaram de moliceiro pela ria de Aveiro (aqueles barquinhos
tão famosos!) e outros foram visitar as salinas.
Depois destas visitas, fomos todos recebidos por uma
escola da cidade para um almoço já bem merecido!
Da parte da tarde, fomos visitar a Fábrica de Cerâmica,
onde todos pudemos trabalhar e elaborar um pequeno boneco
em barro (que, no final, nos foi oferecido)! Foi um trabalho
muito engraçado! Depois desta tarefa, assistimos à apresentação de um senhor que trabalha o barro à moda antiga!
Por fim, lanchamos e regressamos todos a Viana. Foi,
sem dúvida, um dia espetacular e divertimo-nos muito a
conhecer Aveiro e as suas tradições!

Ao longo do 1.º e 2.º período, os alunos do 5º e 6º Ano
elaboraram nas aulas de Educação Visual, sob orientação
da professora Isabel Lima, os famosos trajes do Alto Minho
em material reciclável! Claro que este trabalho tinha de ser
apresentado ao público!
Assim, no dia 13 de abril, uma centena de alunos do 4º, 5º
e 6º ano desfilaram pelas ruas de Viana e apresentaram aos
encarregados de educação, familiares, comunidade escolar
e público em geral, o fruto do seu trabalho! Foi uma noite
inesquecível em que todos brilharam, sem dúvida! Nesse
mesmo dia, à tarde, até tiveram direito a uma reportagem da
RTP1, “Portugal em Direto”, que lhes deu direito a aparecer
na televisão em grande plano! Momento belíssimo!
Mas ainda mais belo foi quando surgiu a oportunidade
de levar este magnífico trabalho ao programa da manhã da
RTP 1, “A Praça”! Acompanhados pelos bombos do 4.º ano,
os alunos, “trajados” a rigor, atuaram em direto! Que manhã
memorável! Pena foi a chuvada que desabou na hora do regresso. Valeu-nos o sr. Motorista do autocarro, que nos veio
buscar mesmo à portinha.
Claro que a confeção dos trajes deu trabalho, mas valeu
a pena todo o esforço e empenho na produção. A recompensa
de ir à televisão superou tudo!
Obrigado profª Isabel pela sua ideia genial. Obrigado
prof. Bruno pelos ensaios musicais. Obrigado profª Carla,
prof. Manuel e profª Rita pelas coreografias e ensaios de
dança. Obrigado a todos aqueles que nos apoiaram nesta
iniciativa!

Bruna, Marília e Matilde Q. – 6.º ano

Inês, Luísa e Sofia – 6.º ano
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Sarau Gímnico
No último dia de aulas do 2º período, como tem sido tradição, os
alunos do ensino secundário preencheram o início da noite com a apresentação de diversas coreografias num sarau gímnico, que decorreu no
pavilhão do nosso Seminário Diocesano, polo do secundário.
Foi um sarau que correu de forma brilhante, tendo sido do agrado do
público presente que preenchia a bancada do pavilhão.
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Desporto Escolar
2017/2018
Está mais um ano letivo prestes a terminar, o ano que comemora o 75º aniversário do nosso
Colégio. E, como sempre, torna-se
oportuno fazer um balanço ao que
se passou em termos de Desporto
Escolar.
Sem falsa modéstia, pode
dizer-se que foi um ano Fantástico. É a palavra que melhor
reflete o que se passou em termos
desportivos. Conseguimos estar
representados em 4 finais nacionais, nomeadamente o Corta-Mato
nacional, que decorreu na Aldeia
das Açoteias, Albufeira, o Mega-Sprinter nacional, que decorreu no
estádio universitário de Lisboa, o
Gira-Vólei nacional, que decorreu
em Castelo de Vide e o Basquetebol 3x3, final nacional, que decorreu na cidade de Viseu e na qual
obtivemos o 2º lugar no escalão de
iniciados masculinos.
Foram ainda batidos recordes
em número de medalhas ganhas
em todas as competições em que o
Colégio do Minho participou. Um
ano fantástico!
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Torneios Internos
Como tem sido hábito no nosso Colégio, foi dinamizada a hora de almoço
com diversos torneios internos, que pretenderam promover a prática de atividade física e ser, também, um complemento às aulas de Educação Física. Para
além disso, visam apurar as equipas ou os alunos que vão representar o Colégio
nas competições distritais. Estas atividades foram: os torneios de futsal, o basquetebol 3x3, o gira vólei e o mega sprinter.
No início do 2º período realizámos um torneio de futsal secundário concentrado, onde participaram equipas do 9º, 10º, 11º e 12º ano. Como sempre, estes
torneios decorrem com muito entusiasmo da parte dos praticantes e também
da assistência. Este torneio vai repetir-se no dia 6 de junho para encerrar o ano
letivo.

Corta-mato Escolar / Distrital / Nacional
No dia 11 de novembro realizou-se, uma vez mais, o nosso corta-mato
escolar, com a participação de alunos de todos os níveis de ensino. Neste ano
letivo, conjugamos a comemoração do dia de São Martinho com a realização
do corta-mato, na quinta de S. Lourenço, em Darque. Esta prova teve, também,
como objetivo apurar os alunos que foram representar o Colégio no corta-mato
distrital.
O corta-mato distrital decorreu, mais uma vez, na mata do Camarido e
no estádio Mauber, em Caminha, no dia 6 de fevereiro. Este ano letivo conseguimos apurar 3 alunos para o corta-mato nacional, que decorreu no dia 23 de
fevereiro na Aldeia das Açoteias, em Albufeira. Os alunos apurados foram a
Eliane Faria, do 7ºB, no escalão infantis B feminino, Marta Costinha, do 12ºB,
no escalão de juvenis feminino, e Alfredo Lopes, do 11ºB, no escalão de juvenis
masculino.
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Mega Sprinter Distrital / Nacional

Torneio de Basquetebol 3x3 Distrital / Regional / Nacional

Após o apuramento interno nas
turmas, vários foram os alunos que
representaram o Colégio no mega
sprinter distrital, uma prova de atletismo que envolve alunos do 2º e 3º ciclo
e ensino secundário. Este ano decorreu
no dia 6 de março, no estádio municipal
Manuela Machado. Mais uma vez, esta
edição foi muito meritória para o nosso
Colégio, com alunos a classificarem-se
nos três primeiros lugares e com dois
campeões distritais, que se apuraram
para a competição nacional, que decorreu nos dias 23 e 24 de março, no estádio
universitário, em Lisboa. Os alunos
que participaram no nacional de mega
sprinter foram: o Rodrigo Afonso, do
5ºA, campeão distrital de 40 metros no
escalão de infantis A masculino, e a aluna Cláudia Teixeira, do 12ºA, campeã
distrital de salto em comprimento, no
escalão de juvenis feminino.

Decorreu no dia 22 de março, em Ponte de Lima, a fase distrital do torneio
de basquetebol 3x3. A nossa participação foi muito meritória, com o apuramento
de duas equipas para a fase regional de iniciados masculinos e femininos. A fase
regional decorreu no dia 18 de abril, na escola Dr. Francisco Sanches, em Braga.
A nossa participação foi a melhor possível, classificando-se no 2º lugar regional
a equipa feminina constituída por Clementina Redondo, Francisca Domingues
e Maria Alves, alunas do 9ºA, e Maria Casanova, aluna do 9ºB. Por sua vez, os
alunos do 9ºB Guilherme Fiúza, Manuel Cunha, Manuel Maia e Marcelo Caldas,
sagraram-se campeões regionais.
A fase final decorreu, no dia 17 de maio, em Viseu. Este dia será inesquecível
para os nossos campeões, que, após uma fase de qualificação brilhante, disputaram
a poule final com as equipas de Vila Real e Setúbal. Como cada uma das equipas
ganhou um jogo, o desempate foi feito por “cesto average”, o que determinou o
nosso 2º lugar na competição nacional.
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Taça de Desporto Escolar
A taça de desporto escolar é uma competição para os
alunos do sétimo ano, de ambos os sexos, nas modalidades de
andebol, basquetebol, atletismo e ténis de mesa.
Este ano decorreu no dia 15 de maio, no pavilhão munici-

pal de Monserrate.
A nossa participação foi muito boa, já que ficamos classificados no segundo lugar distrital.

Futsal Iniciados Masculinos
A nossa equipa de competição de futsal disputou, uma
vez mais, o campeonato distrital de Viana do Castelo. Apesar
das boas exibições, não conseguimos o ambicionado apura-

mento para disputar o título de campeão. Mas disputámos a
terceira fase sem derrotas.

Festa do Futebol Feminino
O nosso Colégio participou, uma vez mais, nesta competição, que decorreu
no dia 3 de março, no estádio Municipal Manuela Machado. Participámos com
3 equipas, duas de infantis e outra de iniciados. As três equipas tiveram um
desempenho muito bom, dignificando o nosso Colégio.
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Gira-Vólei Regional e Nacional
Neste ano letivo, demos início a uma parceria com a Associação de Voleibol de
Viana do Castelo, para a implementação de um centro de formação da modalidade. Este projeto teve início com um torneio interno de gira-vólei, que decorreu no
dia 21 de março, no polo sede do Colégio. Nesta competição, apuraram-se as duplas
que participaram no dia 19 de maio no torneio regional, que decorreu nos jardins da
marina em Viana do Castelo. A competição decorreu muito bem, com a consagração de duplas campeãs regionais em quase todos os escalões. No escalão de sub 10
masculino, a competição foi ganha pela dupla Miguel Fernandes e Tomás Lima. A
dupla Diana Fernandes e Matilde Lima ficaram em segundo lugar, no mesmo escalão
feminino. No escalão de sub 12, em masculinos, a competição foi ganha pela dupla
David Cunha e Carlos Guia. No mesmo escalão feminino, a competição foi ganha
pela dupla Beatriz Barbosa e Carolina Ramos. No escalão sub 14, em masculinos, a
competição foi ganha pela dupla José Pinheiro e Bruno Vieira e, em femininos, pela
dupla Carolina Moreira e Bruna Ramos.
Estas duplas vão representar o nosso Colégio na competição nacional, que vai
decorrer nos dias 2 e 3 de junho, em Castelo de Vide.

Patinagem
Neste ano letivo enveredamos
por um novo projeto no desporto
escolar. Colocámos como oferta
desportiva a patinagem. Os nossos
alunos participaram, pela primeira
vez, nos encontros distritais, tendo
competido com outras escolas nos
circuitos de manobras com patins e
nos jogos de mini hóquei.
Apesar de ter sido o primeiro
ano de participação, os nossos alunos conseguiram, de forma muito
empenhada, alguns pódios.

29

mirante

Aulas de campo no âmbito do Projeto Geoparque
Durante o segundo período, decorreram aulas preparatórias e de campo
para sensibilização e interpretação do
património geológico e de monumentos naturais, no Geoparque Litoral de
Viana do Castelo.
As aulas preparatórias compreenderam uma sessão de esclarecimento, dada
pelo geólogo Bruno Gonçalves bem
como pela doutora Sofia Marinho aos
alunos do terceiro e quinto ano. Estas
foram fundamentais para a sensibilização da importância da preservação e
valorização do património geológico da
região, tendo sido integradas no projeto:
“O nosso património com criatividade e
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imaginação”.
A aula de campo foi dinamizada pelos geólogos Virginie Meira e
Bruno Gonçalves, que trabalharam os
seguintes temas: as montanhas litorais-instalação e evolução, os ambientes do
passado recente e o Homem no espaço
geológico. Os alunos, através de uma
dinâmica de jogo - Caça ao Tesouro,
tiveram a oportunidade de conhecer as
pias salineiras pré-romanas, talhadas
no granito, marmitas, sapas, pinturas
rupestres, entre outros aspetos relevantes na paisagem geológica.
Numa fase posterior, os alunos
deslocaram-se ao Laboratório de Co-

municação de Ciência, onde um grupo
de alunos realizou entrevistas à equipa
técnica deste projeto com o intuito de
esclarecer algumas dúvidas e outro
grupo manuseou o equipamento técnico
que permitiu gravar a entrevista.
Os alunos revelaram muito interesse e participaram ativamente nas
atividades, explorando o meio com
curiosidade, fazendo recolha de várias
amostras de mão e realizando aprendizagens muito enriquecedoras.
Prof.ª Maria Beatriz Barreiro
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Alunos do 6.º ano participam no “Histórias na Praça”
No passado dia 7 de maio, os alunos das turmas A e B, do
sexto ano, participaram no projeto “Histórias na Praça”. Este
projeto, levado a cabo pela Associação Ao Norte, no âmbito
dos XVIII Encontros de Cinema, consiste na realização de
uma curta-metragem no centro histórico de Viana do Castelo, sob a orientação do realizador Pedro Sena Nunes.
Desta feita, os alunos, nas aulas de Português, desenvolveram o guião do filme e definiram os papéis que iriam

representar. Depois, foram, nas gravações, atores da história
que criaram - a chegada de Ulisses e dos gigantes Ciclopes a
Viana do Castelo. É de salientar que esta história baseou-se
na obra “Ulisses”, de Maria Alberta Menéres, que os alunos
estudaram neste ano.
No próximo ano, em maio, nos XIX Encontros de Cinema, os discentes e os seus familiares poderão ver, no Teatro
Municipal Sá de Miranda, a projeção deste filme.

Alunos do 8.º ano veem filme que realizaram no ano transato
No dia 4 de maio, pelas 21.30 horas, os alunos do 8º ano e
os seus familiares puderam assistir, no Teatro Municipal Sá
de Miranda, à projeção da curta-metragem que realizaram,
no ano letivo passado, no âmbito do projeto “Histórias na
Praça”.
Neste filme, os alunos representaram a história de um
grupo de extraterrestres que vem a Viana do Castelo com

o intuito de roubar todas as Bolas de Berlim, da pastelaria
Manuel Natário.
No final da projeção, o realizador Pedro Sena Nunes,
que orientou os trabalhos, falou sobre a relevância deste
tipo de projetos para o desenvolvimento dos alunos.
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Viagem de finalistas - 12.º ano
A viagem de finalistas dos alunos
do 12º ano decorreu entre os dias 26 e 30
de Abril, tendo como principais destinos Madrid e Barcelona. Durante 5 dias
tivemos a oportunidade de conhecer as
duas cidades mais afamadas de Espanha
e de partilhar vivências que permanecerão para sempre.
O destino inicial foi a capital, que
surpreendeu muito e superou as expectativas.
Os almoços e jantares rondavam a
Praça Maior, mas durante grande parte
do dia todos deambulámos pela cidade,
relacionando-nos com ela e visitando
locais históricos e famosos como, por
exemplo: o Palácio Real, a Catedral
de Almudena, os Jardins del Retiro, o
Museu Rainha Sofia e o estádio Santiago Bernabéu.
Este último revelou ser uma das
nossas visitas preferidas, pois tivemos a
possibilidade de conhecer as instalações
do estádio (incluindo os balneários e
a tribuna presidencial) e a rotina dos
jogadores do Real Madrid.
Madrid, uma cidade que aparentemente não tem nada para ser especial.
Não tem um grande rio, nem praia,
nem mar, nem ruínas históricas de uma
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civilização milenar, mas que cativou
indiscutivelmente pelas pessoas, pela
animação constante, variedade cultural
e sensação de estarmos a viver um filme
cada vez que cruzamos uma esquina e
nos deparamos com uma nova rua.
Após dois dias, o destino seria
outro: Barcelona.
Chegamos à cidade de comboio de
alta velocidade e com a sensação que a
viagem, até aquele momento, por si só,
já tinha valido a pena.
Barcelona, como era de esperar,
revelou-se uma cidade alegre, jovem e
atraente.
As Ramblas espantaram pela variedade e oferta de atrações turísticas, mas
foi no mercado La Boqueria que todos
nos quisemos perder.
Mais tarde, nesse mesmo dia,
visitamos a imponente construção de
Gaudí: o Templo da Sagrada Família,
sendo que, como é de expectar, ninguém pôde ficar indiferente perante tal
obra de arte.
No final, todos fomos presenteados
com o espetáculo de luzes na fonte da
Praça de Espanha.
O quarto dia de viagem foi passado
no Portaventura, dia que habitualmente

acaba por se tornar o mais memorável
da viagem para os alunos e, à noite,
todos nos divertimos na Taverna de
Barcelona.
No último dia, passeamos pelo
Parque Guell e por algumas das ruas e
praças mais emblemáticas e conhecidas
da cidade.
À noite, de regresso a casa, era
visível o cansaço da viagem mas, acima
de tudo, sobressaía a felicidade que
todos sentiamos por ter vivido cinco
dias magníficos com os colegas do secundário e com a excelente companhia
do professor Nelson Pereira, do Padre
Ricardo Correia e do senhor Diretor
Ricardo Sousa.
Foram momentos que, com toda a
certeza, ficarão na nossa memória, assim como nunca nos esqueceremos uns
dos outros e dos professores e funcionários que nos acolheram nesta escola,
no decorrer destes inesquecíveis três
anos letivos que, agora, chegam ao fim
e abrem portas a um novo destino – a
uma nova viagem.
Inês Delgado
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Londres … uma viagem inesquecível
Entre os dias 6 e 9 de abril, os alunos do 11º ano do nosso
colégio participaram na 3ª edição do projeto “SpeakEnglish”
com o destino a Londres, acompanhados por um grupo de
professores.
Esta viagem proporcionou uma experiência lúdica e o
alargamento de horizontes culturais dos alunos, que tiveram
oportunidade de treinar a comunicação da língua inglesa e
onde se promoveu a entreajuda, a amizade e a tolerância.
Vivenciaram-se quatro dias de forte intensidade, com visita dos principais ícones, atrações e monumentos da capital
Britânica. O engenho e a arte dos museus, em particular o
Museu da História Natural e o Madame Tussaud, encantaram o grupo. Tal como a grandiosidade da abadia de Westminster e do Big Ben, o esplendor do Palácio de Buckingham,

a imponência da Tower Bridge, e a magia do London Eye
impressionaram os que lá passaram.
Além disso, não devemos esquecer o ambiente vivido
de Oxford Street, Picadilly Circus, Convent Garden e a
diversidade cultural de Camden Town. O frenesim do metro
na hora de ponta e a energia dos londrinos contribuíram para
oferecer uma nova perspetiva a vários níveis, nomeadamente,
a nível cultural, interpessoal e de enriquecimento dos conhecimentos, que se pretendem consolidar.
São iniciativas deste género que estimulam novas vivências aos alunos, o contacto com costumes distintos dos seus e
momentos de companheirismos inesquecíveis.
Os participantes
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VIII Feira de Ciência – Hands-on Science
No dia 28 de maio, realizou-se a 8ª edição da Feira de
Ciência “Hands-on Science”, à qual esteve também associado
um Concurso de Fotografia, cujo tema central foi “A LUZ”.
Esta edição contou com a presença de mais de 150 participantes de um total de seis escolas do país, incluindo o
Colégio do Minho. Os alunos criaram projetos criativos e
inovadores que permitem despoletar e incentivar o interesse
nas diferentes áreas científicas. Todos os participantes estão
de parabéns pelo empenho demonstrado durante a apresentação dos projetos.
O Colégio do Minho alcançou dois primeiros prémios
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na VIII Férias de Ciências. Na categoria do ensino básico,
um grupo de alunos de sétimo ano ganhou o lugar cimeiro
do pódio com a construção de um periscópio. Igualmente, na
categoria de ensino secundário, o grupo vencedor foi um conjunto de quatro alunos de Física de 12º ano, com um modelo
que permite explicar o funcionamento do diferencial de um
automóvel. Estes alunos foram convidados para apresentar
os seus trabalhos na 15ª Conferência Internacional Hands-on
Science, a realizar em Barcelona, de 16 a 20 de julho de 2018.
Parabéns aos vencedores e a todos os participantes.
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Tertúlia sobre a Família
No passado dia 18 de maio de 2018 deu-se mais uma tertúlia na Igreja do Seminário Diocesano, desta vez sobre o tema
da família, inserido no âmbito dos festejos do 75º aniversário
da instituição. Esta tertúlia foi criada como comemoração do
dia mundial da família, que se festeja a 15 de maio, e contou,
não só, com a presença de um momento musical pela classe
de canto do Colégio do Minho, acompanhada pela orquestra
de cordas da Escola Profissional e Artística do Alto Minho,
sob a direção do maestro Jaime Alvarez; como também com
um momento de reflexão acerca da importância e papel das

famílias na vida dos indivíduos, pelo Padre Renato Oliveira,
e um terceiro momento de pura ternura em que se visualizou vídeos realizados pelos nossos alunos acerca das suas
famílias. Assim, num ambiente íntimo e familiar foram
partilhadas palavras, melodias, mensagens, todas estas numa
homenagem à família, às famílias que assistiram, e também
à grande família que é a comunidade educativa do Colégio
do Minho. Foi uma noite diferente que deu uma outra cor à
semana de todos os envolvidos nela.

Tertúlia “Ser Mulher”
No dia 8 de Maio de 2018, dia
internacional da mulher, deu-se uma
tertúlia no Colégio do Minho acerca
desta, com o intuito de prestar homenagem ao género feminino em si, para
além de alguns casos particulares de
grandes mulheres apresentadas neste
dia, como a escritora Elvira Santos e a
teóloga Susana Vilas Boas, palestrantes
desta tertúlia. Num primeiro momento desta tertúlia foi apresentado um

momento musical pela soprano Sofia
Simões, professora de canto do Colégio,
em conjunto com a pianista Eugénia
Moura, e a atriz Rita Carneiro. Este
momento musical, denominado "Entre
Vozes: Sons no Feminino", tem por objetivo contar o percurso de uma mulher,
imperfeito, vulnerável, narrando deste
momentos de alegria indescritível, até
momentos de angústia e dor insuportável, tudo isto através de poemas dos

mais variados autores portugueses,
incluindo da escritora convidada, e
peças de teatro musical retiradas de um
vasto leque de musicais de compositores distintos. A frase representativa
deste nosso espetáculo é "Não se nasce
mulher, torna-se", e foi precisamente
sobre este mote que se iniciou a palestra
do segundo momento da tertúlia, com
mulheres que realmente mostraram a
luta que é ser uma verdadeira mulher.
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Tertúlia sobre ciências
Decorreu, no dia 26 de janeiro, a conferência/tertúlia
"O impacto e os desafios da Ciência e da Inovação – uma
história com 3 caminhos" com a participação orientada pelo
Prof. Doutor João Moura: Investigador no CNC - Centro de
Neurociências e Biologia Celular, pelo Prof. Doutor Pedro
Madureira: Investigador no I3S - Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde e CSO da empresa Immunethep e pelo
Prof. Doutor Pedro Pereira: Investigador no ISCTE - Instituto Superior do Trabalho e da Empresa e Professor Adjunto

no IPVC.
A tertúlia foi antecedida pela atuação da Dixieland Band,
da Escola Profissional e Artística do Alto Minho sob a orientação do professor António Silva.
A todos os intervenientes um agradecimento profundo
pelo disponibilidade demonstrada, pelo belo momento musical e pela exposição de diversas visões e experiências nesta
área pelos palestrantes convidados.

Dia de S. Valentim
No dia 14 de fevereiro, de modo a assinalar o dia de São Valentim, os alunos do
1º,2º e 3º ciclos do Colégio formaram no campo de jogos um “coração humano”, enquanto interpretam a canção “Amar pelos dois” do Salvador Sobral. Esta atividade
teve bastante projeção, ao ponto de ter sido noticiada no site do Jornal de Notícias.
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III Semana das Artes
A III Semana de Artes, prevista no Plano Anual de
Atividades, decorreu entre os dias 19 e 23 de março. Este foi
mais um momento de abertura do Colégio à comunidade
escolar, de mostra de trabalhos, mas, especialmente, uma
oportunidade de partilha e de articulação tanto entre departamentos curriculares e níveis de educação e ensino, como com
entidades externas.
O programa foi intenso e diversificado, como se pode
verificar pelo cartaz: exposições de trabalhos sobre a Páscoa,
sobre o símbolo π e sobre a vida e obra de Albert Einstein;
projeção dos filmes “Momentos de Glória”, “Street Dance
- Dois Mundos Um Sonho”, “Hop – Rebeldes sem Páscoa”,
“A Paixão de Van Gogh”, “Rock Dog”, “The Belier Family”
e “A Invenção de Hugo”; workshop “ExpressArte” - educar
para a saúde através da ARTE, por Isabel Lima; sessões de
“Hip Hop”, por Ana Coelho; sessão de “Ioga”, por Alexandra Santos; workshop de “Brinquedos Óticos”, por Raquel
Moreira; Lição-Concerto "O Violino do Soldado" e formação
“Dançando a Paz – Parte I”, por Maurizio Padovan; “recital
de canto e piano”, com a participação de alunos destas classes, sob a orientação de Sofia Simões e Anabela Assis; “circuito de águas termais”, pelos alunos do 1º ciclo; workshop
de “biscoitos húngaros”, por Miguel Teixeira; workshop de
“Capoeira”, por Bruno Cerqueira, em Viana do Castelo, e
André Martins ,em Monção; Sessão de “Crossfit”, por João
Vieira; “palestra polar”, por Catarina Magalhães, integrando
a Semana Polar 2018; torneio “Gira Volei”, sob a orientação

do monitor Marco Alexandre, da Associação de voleibol de
Viana do Castelo; visionamento da peça de teatro “Antes
de Começar”, pelo CDV; workshop de “bateria”, por Mário
Costa; sessão “Dance Kids”, por Rita Carvalho; workshop
“West End Everywhere”, por Martin Callaghan e William
Callaghan; “Noite Tertuliana – Um Por Todos e Todos Por
Um” - O poder das artes e do desporto na sociedade atual,
com a participação de Francisco Lima, maestro da banda de
Anha, Alexandre Martins da associação Ao Norte, Cipriano
Oquiniame, artista plástico, Elisabete Pinto, da direção do
CDV, e Jorge Dantas, docente do IPVC, abrilhantada por
Sofia Simões, soprano, Daniel Pereira Gonçalves, em guitarra portuguesa, poesia e piano, por Gonçalo da Câmara e Inês
Delgado e pequeno momento de dança, por Gabriela Esteves,
Inês Gonçalves, Leonor Pinto e Margarida Marques; Fase
Distrital do “Torneio de Basquetebol 3x3” em Ponte de Lima;
workshop de expressão artística “Os macacos que queriam
chegar à lua”, por Cipriano Oquiniame; workshop de “Dança
e Espiritualidade”, por Pe. Paulo Duarte, sj; “Concerto Didático” pela AMFV; workshop “A arte que vem do lixo”, por
Damião Porto; e “Sarau gímnico-artístico”, com a participação dos alunos do Ensino Secundário.
Foi, assim, uma panóplia de atividades destinadas aos
diversos elementos da comunidade Educativa, que se caraterizaram por uma abordagem que primou pelo seu cariz didático, assumindo um papel de relevo no processo de contribuição do enriquecimento cultural dos participantes.
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Concerto de Reis
Nos dias 12 e 19 de janeiro realizaram-se os dois Concertos de Reis do Colégio, um em Viana e outro em Monção
respectivamente.
Nestes dois eventos, os alunos das turmas do 1º ciclo
foram as estrelas. Cada turma interpretou um tema relacionado com os Reis Magos, enquanto era narrada e dramatizada a história da odisseia protagonizada por estes mesmos. No

final, foi interpretado um tema conjunto.
Em Viana, o concerto realizou-se na Capela do Seminário Diocesano de Viana do Castelo, enquanto que em
Monção foi realizado na Igreja Matriz. Nos dois concertos
contou-se com bastante público a assistir.

Aulas de Canto
Não é segredo que o Colégio do Minho se destaca pela
positiva pela constante promoção de atividades artísticas
e formas inovadoras de dar um outro brilho à formação
educacional e pessoal dos alunos. Pois, neste ano, através de
um voto de confiança na minha pessoa, o Sr. Doutor Ricardo
Sousa, diretor desta instituição, decidiu abrir, pela primeira
vez, uma turma de Canto, atividade extra-curricular. Assim,
neste ano letivo de 2017/2018, nasceu este pequeno grupo do
qual sou, com muito orgulho, professora, atividade que me
traz uma realização pessoal indescritível.
Começamos um grupo pequeno, eu mais quatro
meninas apaixonadas por cantar, que, a cada dia, me
mostravam mais motivos para eu continuar a dar tudo
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para lhes proporcionar a melhor experiência possível dentro
desta área que lhes era tão querida. A classe de canto fez a sua
primeira apresentação na cantata de natal, curiosamente com
o tema "Somewhere Over The Rainbow", o primeiro tema
que eu cantei nesta mesma escola nos meus tempos de aluna.
Depois disto, o nosso pequeno grupo começou a crescer e
chegou aos 10 alunos que tem hoje. Em conclusão, este é o
trabalho mais gratificante que já tive, e é uma honra e um
orgulho trabalhar com pequenos artistas tão talentosos nesta
instituição que me viu crescer.
Deixo aqui o meu agradecimento ao Colégio do Minho
por continuar a ser um segundo lar para os seus alunos.
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The Biggest Little show on earth
No dia 25 de maio, a nossa habitual Feira de Ciência teve um encerramento bem diferente…
Assim, a partir das 21h30, decorreu, no Pavilhão do Seminário, um grandioso espetáculo, “The biggest little show on earth”. Este espetáculo, realizado
no âmbito das comemorações dos 75 anos do nosso Colégio, é o resultado do
trabalho e empenho da classe de canto desta instituição, em conjunto com
professores, antigos alunos e convidados.
Este projeto envolveu-nos no mundo maravilhoso do Teatro Musical,
transportando-nos para lugares novos, como a terra de Oz, ou a França do
século XIX, e trazendo-nos histórias repletas de emoções marcantes, que nos
cativaram da primeira à última nota.
Esta gala de encerramento da VIII.ª Feira de Ciências Hands-on Science
abrilhantou a noite e, apesar de alguns contratempos no som, os nossos alunos
mostraram um grande empenho e dedicação, fruto de muito trabalho.
Parabéns a todos eles e parabéns aos professores de canto que os ensaiaram
incansavelmente.
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A capa da presente edição de “O Mirante” é da autoria do artista
Damião Porto, reconhecido pintor e professor do nosso Colégio.
É uma serigrafia comemorativa dos 75 anos do Colégio do Minho.
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