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Mensagem de Natal

Nesta época em que nos preparamos para celebrar 
o Natal e em que voltamos à ideia de que este ano as 
coisas estão mais difíceis, podemos, nesta quadra, apro-
veitar para pôr em prática o que objetivamente vamos 
dizendo e sentindo. 

De facto, consoante nos aproximamos do Natal 
vamos intensificando os nossos desejos de um mundo 
melhor. Temos sempre uma palavra de ânimo e de 
estímulo para uma vida melhor, mas nem sempre esses 
nossos desejos são acompanhados de atitudes e gestos. 
É fácil enunciar teorias e dar opinião sobre o que está 
certo ou errado, sobre o que é bom ou que é mau. Não 
digo que isso não seja importante; contudo, não é certa-
mente o fundamental na nossa preparação para o Natal. 
Hoje, fala-se mais com gestos do que com palavras e, 
assim sendo, está na altura de mudarmos de atitude. De 
fazermos mais. Estou convencido de que, se nos deixar-
mos sensibilizar por esta época e pusermos em prática 
muitas atitudes que até fazem parte dos nossos desejos, 
teremos um Natal diferente. 

Neste contexto difícil das nossas vidas podemos 
aproveitar este Natal para pormos em prática o que 
dizemos: ajudar os mais necessitados, contribuir para 
melhorar o Natal dos mais desprotegidos, ajudar aque-
les cuja crise atraiçoou as suas melhores expectativas, 

colaborar com as instituições de solidariedade social, 
contribuir monetariamente ou com géneros para que 
os que menos têm possam ter alguma coisa, ou então, 
numa atitude mais altruísta, disponibilizarmos um 
pouco do nosso tempo e irmos ao encontro do outro. Às 
vezes, sem nada dar, damos tudo e damos o essencial.

Não nos podemos esquecer que o oceano é consti-
tuído por um incalculável número de gotinhas de água 
que, sozinhas, são insignificantes e passam despercebi-
das, mas, unidas no mesmo objectivo, transformam-se 
num oceano infinito onde a vida pula e transborda as 
suas fronteiras dando sentido e existência à vida na 
terra.

 Faço votos para que, neste Natal, haja no nosso 
interior uma mudança de atitude, uma partilha de amor 
que começa no nosso coração e atinge o coração do 
outro e, assim, numa alegria em dar e receber, juntos, 
faremos desta quadra o verdadeiro sentido do Natal.

Votos de um santo e feliz Natal

Ricardo Sousa

Diretor do Colégio do Minho
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Receção aos alunos e encarregados de educação

O início do ano foi marcado com um conjunto de rece-
ções faseadas de alunos e encarregados de educação, desde o 
1º ciclo ao ensino secundário. Estas atividades realizaram-se 
no pavilhão do colégio para o ensino básico, na sala azul do 
polo para o ensino secundário, e nas salas de aula de cada 
turma.

Em primeiro lugar começaram por receber as boas-
-vindas. Palavras calorosas e de ânimo fizeram-se ouvir do 
próprio Diretor, seguidas da participação do grupo "Vox 
Ensemble", um grupo formado por alunos da Academia de 
Música Fernandes Fão que se estão a lançar na carreira mu-
sical, que integra uma aluna do Colégio, a qual frequenta o 
Curso Secundário de Canto.

O nosso Diretor, Dr. Ricardo Sousa, deixou clara a men-
sagem de que o Colégio deve ser considerado uma verdadeira 
fonte de partilha e transmissora de saber e de valores.

Seguiu-se um breve encontro com os docentes titulares 
de turma  (1º ciclo)  e representantes de turma  (2º e 3º ciclo 
e ensino secundário) para conhecimento do horário e outras 
informações importantes. 

Sofia Simões

AÇÃO DE VOLUNTARIADO “Solidários com os que mais precisam”

No dia cinco de outubro, um grupo de alunos do 9º ano 
e do secundário do Colégio do Minho participou numa cam-
panha de recolha de alimentos, respondendo, solidariamente, 
ao convite da Caritas Portuguesa e do Banco Alimentar. 

A recolha de alimentos decorreu com normalidade, 
durante todo o dia, nos hipermercados Pingo Doce de Viana 

e Intermarché de Mazarefes.
A adesão da Comunidade foi enorme e muito gratifican-

te, pois foram recolhidos muitos bens alimentares.
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71º Aniversário do Colégio

Como todos os anos, no dia três de outubro, celebra-
-se o aniversário do Colégio. Este foi o septuagésimo 
primeiro. 

Foi um dia preenchido com atividades preparadas 
para celebrar a data. Logo à entrada do Colégio, estavam 
dois atraentes bonecos para receber os alunos, o que fez 
“as delícias” dos mais pequenos, é claro! 

Depois de uma calma manhã de atividade letiva, os 
alunos foram presenteados com um insuflável instalado 
na área de recreio. Foram momentos muito divertidos 
onde a alegria foi notória.

No período da tarde, os alunos, conduzidos pelos 
professores, dirigiram-se para o Seminário Diocesano 
para assistir à celebração da eucaristia, com a sempre 
emocionante presença do Reverendíssimo Bispo de Viana 
do Castelo, D. Anacleto Oliveira. Toda a comunidade 
educativa esteve presente, sendo de assinalar uma vasta 

presença de pais e encarregados de educação. A eucaristia, 
que foi muito participada, esteve sempre acompanhada 
pelo coro do Colégio sob a responsabilidade do sr. Padre 
Ricardo Correia. De seguida, no espaço aberto junto aos 
jardins do Seminário, ainda com a presença do Sr. Bispo, 
foram servidos bolos de aniversário, um por turma, e 
sumos. O evento terminou com o cantar de parabéns ao 
Colégio e à Comunidade que o serve.

No final, e de forma ordeira, todos os alunos, acompa-
nhados dos seus professores, regressaram ao Colégio para 
terminar o seu dia de aulas.

Completou-se, assim, mais um ano de existência do 
nosso Colégio do Minho, com um dia bem passado, espe-
rando que esta data se comemore por muitos mais anos!
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Festa de Halloween

No dia 1 de novembro de 2013, en-
tre as 15h e as 17h, decorreu no ginásio 
do Colégio a festa de Halloween orga-
nizada pelos alunos do nono ano. 

O ginásio foi todo decorado a 
rigor, com fantasmas, vampiros e com 
panos pretos a fim de causar o efeito-
-surpresa. Para este evento, foram con-
vidados todos os alunos do Colégio.

Logo no início, no palco montado 
para o efeito, houve uma atuação de 
um grupo de hip-hop, os “URBAN 
CREATIONS”, que dançou excertos 
de várias músicas. Faziam parte do 
grupo duas alunas do nono ano. 

No bar instalado no topo sul do 
ginásio, todos puderam comprar várias 
iguarias: gomas, batatas fritas, bolos à 
fatia, sumos, etc. Foram também mon-
tados dois espaços de divertimento: 
um para o jogo das latas, com direito a 
uma fatia de bolo a quem derrubasse a 
totalidade num só arremesso, e outro 
para o jogo da playstation. 

Momento alto da festividade foi o 

magnífico “desfile-concurso de trajes e 
máscaras do Halloween” que motivou 
uma grande e alegre participação dos 
alunos. Para o efeito foi nomeado um 
júri do concurso, constituído pelos 
professores Bruno Rocha, Pedro Costa 
e Maria Augusta Martins e pelo aluno 
Pedro Meira do nono ano. 

Após a passagem de trajes e más-
caras de reconhecida qualidade, o júri 
decidiu e atribuiu o primeiro lugar às 
alunas Maria João e Beatriz do 5º B, 
duas esplendorosas noivas-zombies. 
No segundo lugar, surgiu o aluno 
André Pinto do 7º ano, mascarado de 
homem-abóbora. O terceiro lugar cou-
be às alunas Maria e Beatriz do 4ºano, 
duas vistosas bruxinhas.

Paralelamente, decorreu também 
o concurso “objetos do Halloween”, 
em que os alunos podiam participar 
individualmente ou em grupo. O júri 
do concurso foi composto pelos profes-
sores Damião Porto, Maria Augusta 
Martins, Isabel Cairrão e pelo aluno 

Pedro Meira do nono ano. O primeiro 
lugar foi atribuído ex-áqueo a dois gru-
pos: a bruxa, feita pelo 4º ano, e a casa-
-fantasma, obra de dois alunos do 1º e 
do 4º ano. Em segundo lugar ficaram 
os ramos de fada-madrinha feitos por 
duas alunas do 5ºB, a Maria João e a 
Beatriz. O terceiro lugar foi atribuído 
à aluna Laura do 5ºB, que decorou uma 
atraente abóbora. 

A festa teve muita e da melhor 
música, da responsabilidade dos DJ’s 
Guilherme Reis e Rita Sampaio, do 
nono ano, que proporcionaram aos 
alunos bons momentos de dança. 
Obrigado! 

Comida caseira, música, jogos e 
muita diversão fizeram com que esta 
festa fosse mesmo muito animada. 
Adoramos!

Ah, é verdade, o ginásio foi 
todinho arrumado pelos organiza-
dores. 

PARABÉNS!!!
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À descoberta da UM e de Macbeth

No passado dia 26 
de novembro, por volta 
das 8:40, os alunos 
do 10º e do 11º ano do 
Colégio do Minho 
rumaram a Braga. Foi 
o ponto de partida 
de uma visita de 

estudo que se esperava memorável. 
O programa contemplou, na parte da manhã, uma visita 

à Universidade do Minho, e, na parte da tarde, a assistência 
à representação teatral de uma adaptação da peça “Macbeth”, 
de William Shakespeare.

A comitiva chegou ao Campus de Gualter por volta das 
10h e foi recebida por um membro do Gabinete de Comuni-
cação. Foi inicialmente realizada uma visita geral explorató-
ria às instalações da Universidade do Minho, tendo o percur-
so terminado no auditório do pavilhão central. Aí, os alunos 
assistiram a uma palestra subordinada ao tema “Das neces-
sidades energéticas aos problemas ambientais: onde estamos 
e para onde caminhamos”. A apresentação ficou a cargo do 
Prof. Senen Lanceros Mendez, que começou por afirmar, 
num castelhano aportuguesado: “Yo soy un cientista. Por eso 
no voy a hablar de ideologías, pero de factos”. Foi mostrada 

a evolução do consumo energético ao longo da evolução 
do ser humano e relacionado o consumo energético com 

o desenvolvimento dos países e com o nível de vida 
das famílias. Depois de se avaliar para que precisamos 

da energia e de que tipos de energia necessitamos, 

foram analisadas as previsões para o futuro. Finalmente, foi 
discutido o impacto que a utilização dos diferentes recursos 
energéticos tem no ambiente. O Prof. Mendez presenteou 
a assistência com um discurso interessante, informativo 
e repleto de exemplos práticos com que todos se puderam 
identificar.

Após uma passagem pelo Braga Parque, para almoçar, 
o grupo dirigiu-se ao Instituto Português do Desporto e 
Juventude para assistir a uma adaptação livre da célebre peça 
“Macbeth”, de Shakespeare. Com uma apropriação cómica e 
burlesca da obra dramática de cariz originalmente trágico, o 
grupo teatral Avalon Theatre Company brindou os presentes 
com um espetáculo interativo divertido e colorido. Os alunos 
Eduarda Pereira e Saul Narciso, ambos do 10º ano, deram o 
seu precioso contributo, representando com brilhantismo os 
papéis de feiticeira/assassina e de Macbeth, respetivamente. 
A representação adaptada foi intercalada, ao longo dos cinco 
atos que constituem a peça, por breves representações do 
texto original do início do século XVII. A julgar pela reação 
da plateia, o espetáculo foi um sucesso e permitiu, de uma 
forma divertida e descontraída, alargar os conhecimentos 
dos alunos relativamente ao dramaturgo inglês e a uma obra 
dramática que versa sobre um regicídio e suas consequências. 
Humor e espontaneidade foram os principais ingredientes 
que os atores utilizaram na sua fantástica performance. No 
final, uma grande ovação deu por terminado o espetáculo. De 
seguida, o grupo do Colégio do Minho rumou animadamente 
a casa, após uma visita de estudo divertida e instrutiva.
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No passado dia 25 de novembro, no âmbito da come-
moração Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres, os alunos das turmas do 8º, 9º, 10º e 11º 
ano uniram-se a outros jovens, e aceitaram o desafio coloca-
do pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventu-
de), pelo GAF (Gabinete de Atendimento à Família), e pela 
Associação Methamorphys (Associação Portuguesa Para o 
Desenvolvimento Humano): a formação de uma moldura 
humana em forma de laço branco, o símbolo da violência 
contra a mulher, no Castelo de Santiago da Barra, alertando 
para a problemática da Violência no Namoro.

Ainda neste âmbito, dois alunos do 11º ano, Eduardo 
Amaral e Sofia Simões, foram entrevistados pela RTP (Rá-
dio Televisão Portuguesa), entrevista que integrou o Jornal 
da Tarde do Canal um.

No último ano, morreram 37 mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. Necessitamos nos unir pois não é tolerá-
vel que em pleno século XXI, diversos tipos de violência 
(como física, psicológica, etc) afetem as mulheres desde o 
nascimento até à morte, provocando nestas os mais diver-
sos problemas de saúde e sociais.

Para agravar, um estudo da UMAR (União de Mulhe-

res Alternativa e Resposta) revela que um número consi-
derável de jovens de escolas de Porto e de Braga considera 
legítimo, comportamentos abusivos com as namoradas ou 
namorados. Entre os rapazes, 5% considera que agredir a 
namorada ao ponto de deixar marcas não é ser violento. 

Outros estudos revelam que os jovens estão mais sen-
sibilizados para a violência no namoro, mas ainda apenas 
nove por cento das vítimas apresentam queixa às autorida-
des

Para despertar os jovens para esta problemática, a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) tem 
realizado campanhas que alertam para a importância de va-
lorizar todos os atos de violência, comportamentos puníveis 
criminalmente.

A sensibilização dos jovens é a melhor forma de pre-
venção evitando assim a desvalorização dos atos violentos. 
É necessário alertar para que as potenciais vítimas nunca 
permitam tais atos e os potenciais agressores tenham 
consciência da gravidade do comportamento abusivo e 
violento.

Sofia Simões

Novembro branco – ecos de igualdade
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O Magusto na Quinta de São Lourenço 

No passado dia 11 de novembro, a comunidade escolar 
do Colégio do Minho festejou o S. Martinho. O evento teve 
lugar na Quinta de São Lourenço, em Darque, também co-
nhecida por Quinta do Bispo. Todas as turmas deslocaram-se 
de autocarro até à Quinta por volta das 13h45.

Enquanto lá estiveram, os alunos – do 1º ciclo ao ensi-
no secundário - puderam jogar futebol, correr, dar passeios 
na mata e, ainda, participar em diversos jogos tradicionais. 
Foram bons momentos de diversão ao ar livre numa tarde 
soalheira.

A meio da tarde, chegou o momento de se cumprir a 
tradição, dando forma ao velho ditado “no dia de S. Martinho 

comem-se castanhas e bebe-se bom vinho”. Bom, castanhas 
houve, muitas. O vinho, esse, foi “transformado milagro-
samente” em sumo de laranja. Mas, porque todos estavam 
muito comilões – deve ter sido do ar da mata – ainda pude-
ram saborear um pãozinho com chouriço.

E foi muito gracioso ver os alunos do primeiro ciclo a 
comerem, com prazer, as suas castanhinhas e a colocarem 
as casquinhas em caixas de cartão artisticamente por eles 
decoradas.

Mas o bom nem sempre dura e o regresso ao Colégio 
aconteceu por volta das 16h30. Ficou a sensação de uma tarde 
prazenteira e de bom convívio.
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Parabéns... à República

Para assinalar o dia da Implanta-
ção da República em Portugal – 5 de 
outubro de 1910 – no âmbito da dis-
ciplina de História, foi-nos proposto 
a elaboração de um dos seus maiores 
símbolos – a bandeira nacional. O 
trabalho consistia na elaboração de 
uma bandeira nacional com materiais, 
de preferência reciclados, à escolha, 
tal como o seu formato ou suporte 
podiam ser escolhidos por nós.

Cada um deu asas à imaginação e 
com maior ou menor talento para as 
artes, encaramos este trabalho como 
a “nossa bandeira” no mês que se 

seguiu. 
No dia 4 e outubro foi a entrega e 

exposição dos trabalhos que surpreen-
deram pela diversidade de materiais 
usados, flores, tampas, tecido, cáp-
sulas … mas principalmente pela sua 
qualidade.

Esta foi a nossa forma de lembrar, 
comemorar e valorizar a implantação 
do regime político vigente no nosso 
país, quando este dia perdeu o estatuto 
de feriado.

República Portuguesa 1910/2013

Alunos do 9º ano

 “Dragões, Princesas e muitas certezas”

No dia 21 de outubro, veio ao nosso colégio o grupo de 
teatro itinerante Animateatro do Seixal para apresentar ao 1º 
ciclo a peça intitulada Dragões, Princesas e muitas certezas.

Contava a história de uma Princesa que procurava o seu 
Príncipe encantado e de um Príncipe que se achava o melhor 
de todos e se gabava à Princesa de ser muito valente, de ter 
lutado com muitos animais e de os ter derrotado a todos.

Também lhe dizia que era capaz de vencer o Dragão, 
mas nesta história o Dragão era bom, a Princesa era sua 

amiga e não queria que ele lutasse com o Dragão.
Achámos esta história muito bonita, interessante e 

divertida, sendo diferente do habitual, ou seja, o Dragão era 
bom e o Príncipe é que era um bocadinho mau.

Foi uma manhã muito bem passada, divertimo-nos 
imenso com a forma como estes atores nos apresenta-
ram a história.

A turma do 3º ano
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Sabes orientar-te?

Semana da Alimentação

A bússola é um instrumento de navegação e orien-
tação baseado em propriedades magnéticas . A palavra 
bússola vem do italiano bussola, que significa “pequena 
caixa” de madeira de buxo.

As bússolas são geralmente compostas por uma agu-
lha magnetizada colocada num plano horizontal e suspen-
sa pelo seu centro de gravidade de forma que possa girar 
livremente, e que se orienta sempre em direção próxima à 
direção norte-sul.

A bússola é sem dúvida o instrumento mais conheci-
do da Era dos Descobrimentos, pois foi provavelmente o 
mais importante. Indicando sempre o sentido sul magné-
tico, o que significa indicar aproximadamente o norte geo-

gráfico, tal instrumento era e continua a ser instrumento 
indispensável a todo e qualquer navegador. 

Para realçar o papel que este instrumento teve para as 
descobertas marítimas dos séculos XV e XVI, a profes-
sora de História, no âmbito da abordagem desta temática, 
propôs-nos como tarefa, elaborar uma bússola para ser 
exposta na entrada do Colégio.

Alguns de nós esmeramo-nos, outros nem por isso… 
mas o balanço foi extremamente positivo sobretudo pela 
criatividade e por não se verem ideias repetidas. Somos 
artistas! E sentido de orientação? Será que temos?

Turmas do 8º A e B

Para assinalarmos a importância da 
alimentação nas nossas vidas, a nossa 
Responsável de Turma apresentou-
-nos uma tarefa: trazer uma fotografia 
individual ou em família de uma refeição 
saudável.

Tivemos cerca de um mês para fazer 
a tarefa e o resultado final foi muito 
engraçado: os mais “tímidos” só apresen-
taram fotografias dos alimentos, os mais 
“vaidosos” trouxeram a sua fotografia 
durante a refeição e os mais “convin-
centes” convenceram a família toda a 
participar.

Para valorizar ainda mais esta come-
moração, aceitamos o convite da Câmara 
Municipal e do CMIA para participar 

numa atividade promovida por estas 
entidades no âmbito das comemora-

ções da Semana da Alimentação 
– O mar aqui tão perto.

Estava previsto sermos 

nós a deslocarmo-nos, mas à última 
hora, foi a atividade que veio até nós. 
Há a ressalvar, contudo, que ficou a 
promessa de, numa próxima atividade, 
sermos nós a deslocarmos para agradecer 
a gentileza.

A atividade consistia numa primeira 
parte em que os alunos visualizavam um 
PowerPoint sobre algumas das espécies 
de animais e de plantas existentes no 
nosso mar, as principais atividades rea-
lizadas no mar e a utilidade de algumas 
dessas plantas e animais na nossa gastro-
nomia. No final eramos convidados a ir 
à pesca. Terminada a faina tínhamos de 
analisar o que tínhamos pescado para ver 
se o seu tamanho era o mínimo para ser 
ou não pescado.

Foi muito giro! Venham mais ativi-
dades assim.

Turmas do 5º A e B
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O Quebra-nozes no gelo

O mar mais perto de nós

O 1º Ciclo do Ensino Básico do Colégio do Minho, no 
passado dia 22 de novembro de 2013, assistiu ao  espetáculo 
musical “O Quebra Nozes no gelo”, no Mar Shopping, pelas 
10h30m.

 A realização deste espetáculo envolveu uma equipa 
de mais de 80 pessoas, dos quais faziam parte, os atores e 
irmãos, Ricardo e Pedro Guedes, e os apresentadores Sónia 
Araújo e Jorge Gabriel que interpretaram a obra em patina-
gem sobre o gelo.

 Este espetáculo visa refletir a leitura simples e direta 
de valores fundamentais na nossa sociedade na época natalí-

cia, nomeadamente, a importância de uma alimentação equi-
librada, a capacidade de sonhar, a motivação para a conquista 
de sonhos, caminhos e objetivos, a fraternidade e a amizade.

 O espetáculo foi muito importante pois fez-nos 
refletir sobre o valor da família, os sonhos e união cheia paz 
entre todos.

  
4º Ano, 4 de dezembro de 2013

No dia 18 de outubro de 2013, os alunos do 3.º e 4.º ano 
participaram nas atividades lúdico- pedagógicas subordinadas 
ao tema O Mar mais perto de ti, organizadas pela Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, no âmbito da comemoração 
da Semana da Alimentação. 

Estas atividades realizaram-se nas instalações do Colégio, 
em duas sessões, e foram dinamizadas por duas técnicas do 
CMIA – Centro de Monitorização e Interpretação Ambien-
tal.

Primeiro, visualizamos um filme sobre a importância do 
peixe na alimentação, sobre espécies predominantes na costa 
marítima portuguesa e preservação de algumas espécies em 

vias de extinção. 
De seguida, as técnicas do CMIA mostraram-nos algu-

mas das espécies visualizadas no filme, falaram-nos sobre as 
características destes animais e até pudemos tocar-lhes.

Por fim, realizámos um jogo no qual tínhamos que pescar 
alguns peixes e verificar se os mesmos tinham a medida ade-
quada para serem apanhados.

Estas atividades foram muito divertidas e ajuda-
ram-nos a perceber qual a importância do mar.

A turma do 3º ano
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Concurso do cartaz da paz

Renas Desersperadas

Era véspera de Natal e nem tudo seria como dantes. O Pai-
-Natal não ia utilizar o trenó para se deslocar devido à falta de 
neve, mas um carro fantástico: um clássico D. Elvira. 

As renas discutiam a toda a hora: 
- Fomos trocadas! Já ninguém quer saber de nós! Nem o Pai 

Natal!
- Temos de encontrar uma solução – disse uma das renas.
As fadas, Adriana e Lucibel, ouviram a conversa e decidi-

ram atuar para ajudar as renas. Elas concordavam que um Natal 
sem renas não seria um verdadeiro Natal! 

Lucibel e Adriana imaginaram um feitiço e puseram-no em 
prática. Numa bela noite, as fadas saíram da sua casa e sobre-
voaram o céu, gritando cinco vezes: “Abracadabra”. De repente, 
flocos de neve começaram a cair em toda a cidade, de tal manei-
ra que o Pai Natal não teve outra solução, a não ser utilizar as 
velhas renas para se deslocar.

As renas ficaram felizes, voltaram a ajudar o Pai Natal e 
agradeceram às fadas o apoio dado. 

Alexandre Malheiro, 3º ano

Os alunos do 6º e do 7º anos do Colégio 
do Minho foram desafiados, no decorrer deste 
primeiro período, a participar num concurso 
promovido pelo Lions Club de Viana do Castelo. 
Este concurso, subordinado ao tema “O nosso 
mundo o nosso futuro” tinha como objectivo 
levar os discentes a refletir sobre esta temática e a 

expressar o que sentiam sobre o assunto através da elaboração de cartazes. 
Tinham de cumprir algumas regras: ter um tamanho  mínimo de 30 a 50 cm 

e máximo de 50 a 60; não podia ser em  3D,  nem ter colagens.
Selecionados os melhores trabalhos, dos alunos Miguel Osório (6º A), 

Telmo Costa (6º A) e MafaldaMaciel (7º A), procedeu-se ao envio dos mesmos 
para a sede dos Lions do Norte, onde um júri os avaliou.

Houve 3 primeiros lugares e 3 menções honrosas. O trabalho do aluno 
Miguel Osório, do 6º A, obteve um meritório e honroso primeiro lugar, tendo 
já seguido para Lisboa, a fim de integrar a última fase do concurso, desta vez a 
nível nacional.

Não obstante, todos os alunos que participaram neste projecto estão de 
parabéns, uma vez que os trabalhos realizados apresentaram muita qualidade, 

reflexo do empenho que cada um colocou na realização dos mesmos.

Margarida Rodrigues, nº 13, 6º A
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Feirinha de Natal

No dia 11 de dezembro, ocorreu uma feirinha de 
Natal organizada pela turma do 7º ano do Colégio do 
Minho, atividade dinamizada pela professora de Fran-
cês.

Na semana que antecedeu o evento, os alunos do 
7º ano passaram pelas salas e sensibilizaram os colegas 
para uma pequena contribuição para a feirinha. Foram 
recolhidos inúmeros objetos – peluches, roupa, bijute-
ria, brinquedos…-, em bom estado, que permitiram a 
concretização da feirinha. 

O evento teve lugar no refeitório e a adesão foi 
grande, pois todos os alunos quiseram contribuir e 
comprar um objeto por um preço simbólico. O dinheiro 
angariado nesta feira e todos os bens que não foram 
vendidos serão doados a uma instituição de solidarie-
dade.

Por pouco que seja, todos podemos contribuir para 
uma boa causa!

Obrigado a todos aqueles que participaram e cola-
boraram.

Era uma vez uma 
senhora que era muito pobre tinha 

roupa rota e uma moeda que nem dava para 
comprar um pão. Ia a passar ali ao pé uma criança e 

perguntou:    
- Minha senhora o que se passa? E a senhora respondeu tris-

te:  
- Nada meu querido. E o menino insistente disse:   

- Vá lá desabafe comigo. E a senhora disse:    
- Está bem. Ela  começou a falar dizendo:    

- Primeiro trabalhei num café para juntar dinheiro para juntar dinheiro para 
me licenciar. A partir daí é que foi o azar total… e o rapaz perguntou: 

- Porquê? E a senhorita respondeu: 
- Uma noite estava em casa a dormir muito sonolenta, enquanto dois tipos 

me entraram dentro de casa e me roubaram as minhas economias. Depois o 
garoto perguntou:  

- A minha amiga não quer vir jantar a minha casa? E a mulher res-
pondeu:   

- Então vamos lá.  
E assim foi a noite de natal de uma mulher pobre.

João Francisco Barbosa, nº 7, 5º A
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O menino do contra

O menino do contra
queria tudo ao contrário.
Metia o peixe na trela
e o cão no aquário!

Vestia as luvas nos pés
E os sapatos nas mãos!
Saltava na cama,
dormia no chão!

Comia no sofá,
Sentava-se na mesa,
Não dizia asneiras,
Estragava as surpresas!

Daniela Vilas Boas, nº 5, 6º B

O Inverno

Quando o Inverno
Está a chegar...
De vez em quando faz chover;
De vez em quando faz nevar!

Há quem diga que é terrível
Com chuva torrencial...
Pois eu digo que é incrível!
É a véspera do Natal!

As árvores perdem as folhas,
Os pássaros emigram para o Brasil!
Lá está um verão calorento...
Cá está um inverno febril!!!

Catarina Pereira, nº 4, 6º A

Era uma vez um pastor que vivia no cimo de uma 
montanha e, um dia, enquanto paseava no seu cam-
po, viu uma estrela que lhe chamou a atenção . Então, 
ajoelhou-se no chão e começou a rezar.

De repente, atrás de si, apareceu um rei mago que lhe 
disse que a estrela era um sinal de que algo de bom estava 
para acontecer naquele sítio.

O pastor, entusiasmado, viu logo que aquilo deveria 
ser uma coisa muito boa... um milagre! Então, guardou as 
suas ovelhas e partiu com o rei mago.

Já estavam a anadar há quantro hoars em direção à 
estrela mágica, até que pararam um pouco para descan-

sar. Nesse local estava alguém que tinha decidido fazer o 
mesmo que eles: era outro rei mago, que também estava 
muito entusasmado com aquela estrela. Seguiram, então, 
os três na sua busca!

Quando chegaram ao deserto, tiveram de enfrentar, 
uma grande tempestade de areia. Temeram pelas pró-
prias vidas e pensaram mesmo que não conseguiriam 
escapar àquela situação. Contudo, tudo correu bem!

Chegaram, então, a uma aldeia pobre e triste.
Aí, o pastor, que era pobre, mas audaz, apercebeu-se 

de que alguém os seguia. Era outro rei mago, que também 
seguia a estrela.

Seguiram os quatro pela aldeia, até que chegaram a 
uma cabana, onde a estrela tinha pousado. Viram, então, 
uma vaquinha, um burrinho, o Menino Jesus, Maria, sua 
mãe, e José, seu pai.

O primeiro rei mago, Baltazar, ofereceu ao Menino 
incenso; o segundo, Gaspar, ofereceu mirra; e o terceiro, 
Belchior, ofereceu ouro.

O pastor, como era pobre, não tinha nada para lhe 
oferecer. Deixou-lhe ficar, como presente, a sua bengala!

No entanto, o pastor jamais se esqueceu de que assis-
tiu a um grande milagre: o milagre do Salvador!

Nuno Filipe Gomes, nº 15, 6º A

A aventura do Pastor
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Sofia Simões

Viana do Castelo, 3 de dezembro de 2013

Olá, Pai Natal!

Espero que estejas bem! Quero agradecer-te e dar-te 

os parabéns pelo teu desempenho nestes anos todos!

Venho, através desta carta, dizer-te o que quero 

para este Natal. O que eu desejo mesmo é que dês saúde 

aos doentes e aos idosos e que confortes todos aqueles 

que não podem passar o natal com as suas famílias.

Queria perguntar-te, também, se a tua fábrica de 

brinquedos está fixe para construir os brinquedos todos 

para os miúdos do mundo inteiro. E, já agora, tam-

bém queria pedir-te uns presentes para mim, se não te 

importares: umas sapatilhas e umas camisolas muito 

fizes e umas calças espetaculares.

Espero que consigas tudo isto.

Um abraço do teu amigo

Sérgio Matos, nº 14, 5º B 

Viana do Castelo, 3 de dezembro de 2013
Olá, Pai Natal!

Depois de um ano sem falar contigo, queria pergun-
tar-te, em primeiro lugar, se estás bem. Espero que esta 
carta te vá encontrar de ótima saúde, a ti e à Mãe Natal.

Queria pedir-te que a minha prenda, neste Natal. 
fosse uma Nerf N-Strike Elite. Gostava, também, que 
todas as crianças do mundo tivessem prendas e que não 
faltasse a ninguém comida, nem na noite de Natal nem 
nos restantes dias do ano. Vê lá o que podes fazer!!!

Até ao dia de Natal! Ficarei acordado à tua espera, 
para te oferecer um cafezinho!Um abraço do teu amigo

João Miguel Caseiro, nº 5, 5º B
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O Colégio do Minho deseja umas Santas Festas e um próspero Ano Novo!


