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Mais um ano que passou

Este foi o título escolhido pela equipa redatora do nosso 
jornal/revista.

De facto, é nesta altura que se ouvem alguns comentários 
como: “o tempo voa” e “mais um ano letivo está a terminar”. 
Andamos todos a pensar que o mecanismo do tempo acele-
rou, de modo que tudo é mais rápido. Também é por todos 
sabido que, hoje, vivemos na cultura do imediato e é precisa-
mente neste contexto, num mundo que parece que acelerou, 
que nós somos chamados a viver. Não podemos deixar que a 
nossa vida seja efémera e que a nostalgia de tempos passados 
e vividos com intensidade se abata sobre nós. 

O que fizemos de útil, enquanto vivíamos cada momento? Cer-
tamente muita coisa boa e que fica gravada quer nas nossas 
memórias quer nas memórias daqueles que se cruzaram no 
nosso caminho. 

Esta revista é precisamente o reavivar das nossas me-
mórias, daquilo que a nossa comunidade educativa fez ao 
longo deste ano letivo. Como é lógico, ela retrata apenas uma 
síntese do muito que fizemos. Expresso, aqui, o meu conten-
tamento pela alegria e vivacidade com que, ao longo do ano, 
alunos, professores, funcionários e encarregados de educação 
se envolveram na construção da nossa comunidade educa-
tiva. Congratulo-me com a Responsabilidade e Exigência que 
pautaram os nossos projetos e que fizeram com que as metas 
fossem alcançadas. 

Esta é a nossa grande família, uma família alargada onde 
as nossas crianças e jovens crescem e se sentem felizes. Uma 
família que vê, este ano, pela primeira vez, os seus alunos 
finalistas do 12º ano concluir o seu percurso escolar nesta 
casa. Foram muitos anos de trabalho e de vivências que, 
certamente, não apagarão das suas memórias. Para eles, deixo 
aqui o meu apreço e o apreço de todo um Colégio pela cora-
gem de optarem por um ensino diferente e de qualidade que 
os ajudou a crescer em responsabilidade e exigência. A todos 
os outros alunos, deixo também uma palavra de amizade e es-
tima do diretor. De uns e outros estamos orgulhosos porque, 
juntos, fazemos cada vez mais e melhor. 

Aos pais e encarregados de educação, o meu obrigado por 
fazerem desta escola uma aposta, a meu ver, ganha, no futuro 
dos vossos filhos.

Termino com uma palavra de gratidão a todos os meus 
colaboradores pela disponibilidade e dedicação a esta casa. 
Juntos, fazemos cada vez mais e melhor.

Ricardo Sousa

Diretor do Colégio do Minho
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Correção Cantata de Natal 2013

O Natal de uma Mulher Pobre

Era uma vez uma senhora que era muito pobre, tinha a 
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 
triste:  

- Nada, meu querido! 
E o menino, insistente, disse:   
- Vá lá, desabafe comigo! 
A senhora respondeu:    
- Está bem! 
Começou, então, a falar dizendo:    
- Primeiro, trabalhei num café 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 rouba-
ram as minhas economias. 

Depois o garoto perguntou:  
- A minha amiga não quer vir jantar a minha casa? 
E a mulher respondeu:   
- Então vamos lá.  
E assim foi a noite de natal de uma mulher pobre.

João Dinis Araújo, nº 6, 5º A

Por lapso, no número anterior da revista “O Mirante”, 
foi publicado um texto - que abaixo voltamos a publicar 
- cuja autoria foi, erradamente, atribuída ao aluno João 
Francisco Barbosa, nº 7, 5º A.

Na verdade, o texto é da autoria do aluno João Dinis Araú-
jo, nº 6, também do 5º A.

Já apresentamos, pessoalmente, as nossas desculpas ao 
aluno e à sua encarregada de educação, as quais reiteramos, 
aqui, de uma forma pública.

No dia 14 de dezembro de 2013, final do 1º Período, os 
alunos do Colégio do Minho do 1º ao 12º Ano, corporizaram a 
Cantata de Natal. 

“Música no Coração”, filme realizado em 1965 por Robert 
Wise, inspirou este espetáculo; cada uma das turmas criou, 
preparou e ensaiou uma dança relacionada com o tema prin-
cipal.

Os alunos, dispostos em anfiteatro, perfeitamente orien-
tados e regidos pelos professores Fátima Simões e Bruno Ro-
cha, cantaram ao som das músicas do êxito dos anos 60. Para 
um melhor enquadramento do tema e da atividade, o profes-
sor Damião Porto criou e pintou 5 painéis gigantes. Turma a 
turma, os discentes, orientados nos seus movimentos pelos 
seus professores responsáveis de turma e pelo professor Pe-
dro, foram dando forma ao enredo da Cantata.

No final, como é hábito, houve a esperada intervenção do 
Sr. Diretor que, perante um pavilhão do Seminário comple-
tamente lotado, fez um agradecimento emocionado a todos 
- alunos, professores e funcionários - que, de um modo ou 
outro, dedicaram parte do seu tempo a colaborar na realiza-
ção e no sucesso desta cantata. Agradeceu, ainda, a presença 
massiva da Comunidade Educativa que é o melhor elogio e 
reconhecimento de que o Colégio do Minho é a escolha certa 
para um melhor ensino e educação para os seus educandos.
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Dia dos Namorados

Feirinha de Natal

No dia 14 de fevereiro, a turma do 9º ano organizou, no Colégio do Minho, 
atividades relacionadas com o Dia de S. Valentim.

No período da manhã, realizou-se, no bar do colégio, uma venda de bolos e 
bolachas confecionados pela turma do 9º ano. Da parte da tarde, realizou-se a tra-
dicional entrega de cartas de amor/amizade... 

Este ano, os colegas colocaram um marco de correio na porta amarela onde os 
alunos das várias turmas puderam deixar as suas cartas, poemas. Ai, ai … como 
todos andaram entusiasmados com os admiradores secretos!

Em ambas as atividades houve uma grande adesão por parte de toda a 
comunidade. 

No dia 9 de dezembro de 2013, a turma do 7º A, a fim de 
assinalar a época natalícia, realizou, na cantina do Colégio do 
Minho, no intervalo da manhã, uma Feirinha de Natal. 

No mês que antecedeu esta atividade, os alunos da turma 
mostraram-se muito recetivos e interessados em informar a 
restante comunidade escolar sobre o objetivo desta atividade. 

Através de um convite, pediu-se a participação de todos 
(Encarregados de Educação, professores, funcionários, alu-
nos…) para organizar o evento.

Após a recolha das ofertas doadas (objetos, roupas… 
usados, mas ainda em bom estado), fez-se 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.

A atividade correu muito bem, os alunos da turma 
mostraram atitude e souberam demonstrar a importância da 
Solidariedade. A Comunidade escolar foi muito recetiva. Um 
verdadeiro êxito!

Aprendeu-se a dar e partilhar, mostrando que o que para 
nós já não tem interesse, para outros, pode ser proveitoso.

“O natal dos sonhos é aquele que idealiza no espírito, sente no 
coração e partilha na solidariedade!”.
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La Chandeleur

No dia 7 e no dia 26 de fevereiro 2014, no âmbito da dis-
ciplina de Francês, as turmas do oitavo ano assinalaram uma 
tradição francesa - “La Chandeleur”. Esta atividade, de cariz 
cultural, pretendia dar a conhecer a França, as suas tradições, 
cultura e História. 

Esta celebração ocorre sempre passados os 40 dias depois 
do Natal. O nome “La Chandeleur” é derivado do latim 
(candelaria – candeia) e a sua origem remonta à Antiguidade 
Romana, em que se fazia uma festa em honra do Deus Pan, 
Deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores.

Durante essa festa, à noite, os fiéis andavam nas ruas 
com tochas. A partir do século XIV, esta festa passa a ser 
associada a Nossa Senhora das Candeias.

Hoje em dia, a tradição é fazerem-se crepes que, pela sua 
forma redonda e pela sua cor dourada, fazem lembrar o sol 
e são como que um apelo ao regresso da primavera, após o 
inverno.

Há um ritual interessante associado à confeção dos 
crepes: fazer saltar os crepes, com a mão direita, e ter, na mão 
esquerda, uma moeda, para trazer prosperidade e abundân-
cia durante todo o ano. Há também a superstição de que o 
primeiro crepe confecionado não deve ser comido, mas antes 
guardado para dar sorte e para que as colheitas sejam abun-
dantes.

Nas duas semanas que antecederam esta atividade, os 
alunos das respetivas turmas - 8º A e 8º B - mostraram-se 
muito recetivos e interessados em conhecer esta tradição. 
Nesse sentido, elaboraram cartazes que foram afixados em 
duas entradas do colégio, uma bandeira francesa (feita em 
cartolina) que foi colocada na cantina e elegeram-se duas re-
ceitas: uma em língua francesa e outra em língua portuguesa, 
para entregar aos Encarregados de Educação das turmas que 
colaboraram na confeção dos crepes em casa.

Todos os alunos da turma do 8º ano contribuíram para 
a realização desta atividade, trazendo os crepes de casa ou 
frascos de doce de fruta, xarope de morango e de chocolate, 
canela, açúcar….

Relativamente à organização do local de venda, a cantina, 
ficou ao encargo da professora de francês e de alguns alunos 
nomeados para determinadas tarefas, como posicionar as 
mesas, servir os crepes…

Os dois eventos decorreram durante o intervalo da 
manhã e da tarde. Esta atividade foi um êxito, visto que não 
sobraram crepes e eram muitos!

Obrigado a todos os alunos e Encarregados de Educação 
que tornaram possível a realização desta atividade!

Mais um Carnaval no Colégio

No passado dia 28 de fevereiro, o Colégio celebrou mais 
um Carnaval, numa atividade organizada pela turma do 9ºA.

A festa, que começou ao início da tarde, foi enriquecida 
com a venda de guloseimas, salgados, bolos e sumos. O ponto 
alto foi a realização de um concurso de máscaras e de um 
desfile de trajes e disfarces. Os alunos tiveram, ainda, à sua 
disposição, uma banca de jogos tradicionais e videojogos.

Foram vencedores do desfile: a turma do 4º A, em pri-
meiro lugar; a professora Vera Escaleira, em 2º lugar e um 
grupo de alunos do 6º A - Telmo Costa, Diogo Sequeira e 
Francisco Teixeira - em 3º lugar.

Quanto ao concurso de máscaras, os primeiros qualifica-
dos foram o aluno Daniel Gonçalves, do 5º A, a turma do 4º 
A e a aluna Daniela Vilas Boas, do 6º B.

Foi uma tarde muito bem passada, com muita música e 
dança. 

mirante
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Corta-Mato Escolar 2013/2014

No passado dia 24 de Janeiro, a comunidade escolar do 
Colégio do Minho deslocou-se até à quinta de S. Lourenço, 
em Darque, para participar no corta-mato escolar 2013-2014. 
Na atividade, repartida por escalões etários, participaram 
todos os alunos. 

Os alunos saíram do Colégio por volta das 14h30. A pri-
meira corrida ocorreu às 15h00 e a última cerca das 16h30.

Foram vencedores: 
• Filipa Silva Antunes, Diana Fernandes e Mariana 

Costa (todas alunas do 1º ano) que foram a 1ª, 2ª e 3ª qualifi-
cada dos Minis A femininos;

• Lisandro Carvalho, Luís Fernandes e Afonso Perei-
ra, o 1º, 2º e 3º qualificado dos Minis A masculinos (alunos do 
1º ano de escolaridade);

• Eliane Faria, Luísa Cruz e Beatriz Barbosa do 3º 
foram 1ª, 2ª e 3ª qualificada dos Minis B femininos;

• David Cunha (3º ano), Carlos Guia (3º ano) e Dinis 
Pereira (2º ano), como os três primeiros qualificados dos 
Minis B masculinos;   

• Bruno Rocha do 5º A, Rodrigo Aires do 5º A e Ma-
nuel Maia do 5º B em 1º, 2º e 3º lugar do escalão de Infantis A 
masculinos.

• Mariana Silva do 5º A, Maria Alves do 5ºA e Inês 
Montenegro do 5º que foram as primeiras qualificadas na 

categoria de Infantis A femininos;
• André Pinto (7º ano), Gonçalo Matos (7º ano) e 

Guilherme Amado (6º ano B), ficaram em 1º, 2º e 3º dos 
Infantis B masculinos;

• Ariana Simões (6º A), Bruna Parente (6ºA) e He-
lena Pires (7º B), foram as vencedoras do escalão Infantis B 
femininos;

• Francisco Soares (9º), Luís António (8ºA) e Afonso 
Morais (8º A), como o 1º, 2º e 3º classificado dos Iniciados A 
masculinos;

•  Margarida Queirós (9º), Beatriz Carvalhosa (8º A) 
e Matilde Vital que se classificaram em 1º, 2º e 3º do escalão 
Infantis A femininos.   

Para além dos alunos vencedores, o primeiro de cada 
escalão indicado, ficaram ainda apurados para o corta-mato 
distrital, que decorreu em Caminha, os alunos classificados 
em segundo e terceiro lugar.

A atividade terminou com a subida ao pódio dos ven-
cedores e entrega das merecedoras medalhas. Foi uma tarde 
bastante divertida!

No Corta-Mato Distrital, a participação, sendo modesta, 
não deixou de ser valorosa, empenhada e com grande sentido 
de dignificação do Colégio. A posição do melhor aluno do 
Colégio, por escalão, foi a que se segue:
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Corta-Mato Escolar 2013/2014
25 438 Rodrigo Aires 3 Colégio do Minho Infantil A - Masc.

138 499 ---
4 EB e Sec. Ponte da Barca Infantil A - Masc.

37 431 Mariana Silva 3 Colégio do Minho Infantil A - Fem.

124 1001 ---
17 EB e Sec. Arcozelo Infantil A - Fem.

33 398 André Pinto 3 Colégio do Minho Infantil B - Masc.

144 895 ---
15 EB Dr. Pedro Barbosa Infantil B - Masc.

11 399 Ariana Simões 3 Colégio do Minho Infantil B - Fem.

138 375 ---
2 Colégio de Campos Infantil B - Masc.

14 411 Francisco Soares 3 Colégio do Minho Iniciados - Masc.

125 1102 ---
19 EB e Sec de Melgaço Iniciados - Masc.

61 428 Margarida Queirós 3 Colégio do Minho Iniciados - Fem.

109 695 ---
10 EB da Foz do Neiva Iniciados - Fem.

81 402 Bruno Couto 3 Colégio do Minho Juvenis - Masc.

132 669 ---
10 EB da Foz do Neiva Juvenis - Masc.

19 441 Sérgio Saleiro 3 Colégio do Minho Juniores - Masc.

73 1176 ---
21 EB e Sec. Muralhas Minho Juniores - Masc.

mirante
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Mega Sprinter

No dia 27 de fevereiro de 2014, alguns discentes foram re-
presentar o Colégio na prova Mega Sprinter, que se realizou 
no Estádio Manuela Machado, na Meadela. 

Por volta das 9:30 horas, acompanhados pelo professor 
Pedro Costa e pelo Diretor Ricardo Sousa, os atletas chega-
ram ao local da prova. Várias escolas estavam a competir, 
tornando-se, então, um desafio maior para nós. Contudo, o 
aluno Manuel Campanário do 7º Ano, no escalão infantis 
masculinos, conquistou uma medalha de 1º lugar no “Mega 
Sprinter”, tendo passando assim à próxima fase, o Nacional.

O Nacional decorreu nos dias 28 e 29 de março, no 
Estádio Municipal de Parchal, Lagoa, Algarve. Competiram 
todas as CLDE do país nas modalidades de “Mega Sprinter”, 
“Mega Salto” e “Mega Quilómetro”. 

O nosso aluno Manuel Campanário, acompanhado 
pelo Prof. Pedro Costa e a representar a CLDE de Viana do 
Castelo, participou com muito entusiasmo. Embora tenha 
melhorado o seu próprio tempo, não conseguiu o apuramento 
para as finais. Mas, reconhecidamente, teve uma prestação 
muito meritória.

Parabéns ao Manuel e a todos aqueles que se empenha-
ram nesta competição!

No dia 7 de maio, vários alunos do Colégio, acompanha-
dos pelo professor Pedro Costa, deslocaram-se até à Escola 
Secundária de Ponte da Barca para participar no torneio 
interescolar na modalidade de Basquetebol 3X3.

Participaram, nesta competição, quatro equipas: uma 
equipa masculina e outra feminina do 7ºano; uma equipa 
masculina e outra feminina do 8º ano. A equipa masculina do 
8ºAno ficou em 2º lugar do seu grupo; a equipa feminina, em 
3º lugar do seu grupo; a equipa feminina do 7ºAno ficou em 
2º lugar do seu grupo e, por último, a equipa masculina do 7º 
Ano conquistou o 2º lugar do seu grupo ficando apurada para 
as regionais. No global, as equipas do Colégio tiveram uma 
boa prestação. 

Entretanto, no dia 28 de Maio decorreu o torneio regional 
de basquetebol 3x3 promovido pela Federação Portuguesa de 
Basquetebol e pelo Desporto Escolar, com a participação das 
CLDE de Viana do Castelo, Tâmega e Porto. 

A representar o distrito de Viana do Castelo esteve uma 
equipa de infantis masculinos do nosso colégio, integrada 
pelos alunos do 7º ano André Pinto, Diogo Antunes, Diogo 
Amaral e Manuel Campanário. 

A prestação da equipa foi muito boa, classificando-se em 
4º lugar. Não perderam nenhum jogo da fase de grupos. Na 
fase final perderam dois jogos por “morte súbita”.

Parabéns aos nossos alunos!

Basquetebol 3X3
Torneio Interescolar e

Torneio Regional
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A Páscoa no Colégio do Minho 

Torneios de Tag Rugby e Voleibol 

No passado dia 4 de abril, pelas 15h, devido a con-
dições climatéricas adversas, a via-sacra e a Eucaristia 
de Páscoa foram celebradas pela comunidade escolar no 
ginásio do Colégio.

Na realização da via-sacra, as estações foram sendo 
lidas por dois representantes de cada turma, do 1º ao 12º 
ano, professores e funcionários. Havia, ainda, um terceiro 
elemento de cada turma que carregava a cruz durante as 
orações. Desta forma, todo o Colégio foi representado, 
participando ativamente. Nesta meditação sobre a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo, os ícones das estações 
que iam sendo apresentados foram fruto do trabalho dos 
alunos do 5º e 6º ano, no âmbito da disciplina de Educação 
Tecnológica.

Após 
a via-sacra, 
decorreu uma 
Eucaristia de Pás-
coa, presidida pelo senhor 
padre Ricardo Correia. 

Em toda esta manifestação Pascal, estiveram 
presentes vários encarregados de educação, funcionários, 
professores e alunos do Colégio.

No final, os alunos dirigiram-se para as respetivas 
salas, onde tinham à sua espera um apetitoso pão-de-
-ló. Foi um bom momento de convívio. No final, houve 
a despedida, com beijos e abraços, pois as férias tinham 
oficialmente começado.

Decorreram, durante o 2º e 3º períodos, torneios despor-
tivos nas modalidades de Tag Rugby e Voleibol. Em relação 
ao torneio de Tag Rugby, participaram equipas mistas do 2º 
e 3º ciclo, sendo que os vencedores do 2º ciclo foi uma equipa 
do 6º B e os vencedores do 3º ciclo foi uma equipa do 9º ano.

O torneio de voleibol decorreu, também, entre o 2º e 3º 

período para os alunos do 2º e 3º ciclo. As vencedoras do 
3º ciclo foram as equipas do 8ºA, em iniciadas femini-
nas, e o 8ºB em iniciados masculinos. O torneio do 
segundo ciclo decorreu com equipas mistas, sendo 
que a vencedora foi uma equipa do 6º B.  

mirante

9



Dia da Europa

4ª Feira de Ciência “Hands on Science”

No dia 09 de Maio decorreu o “Dia 
da Europa”. Para comemorar a efe-
méride, a turma do 7ºA e o professor 
de Geografia, promoveram algumas 
atividades.

Previamente, os alunos elaboraram 
um girassol azul, cor da bandeira da 
União Europeia (UE), tendo ao centro 
a bandeira de um país. O girassol, de 
reduzidas dimensões, destinava-se a ser 

colocado como crachá. 
Durante o intervalo da manhã, 

no refeitório, o professor de Geografia 
passou um diaporama intitulado “Uma 
Viagem às Cidades Capitais”, apresen-
tando as imagens mais emblemáticas de 
cada uma dessas cidades. O diaporama 
foi sendo acompanhado com música de 
fundo, destacando-se o "Hino à Alegria", 
melodia escolhida para simbolizar a 

UE, composto por Ludwig Van Beetho-
ven em 1823, enquanto parte da Nona 
Sinfonia, e o tema “It’s a Beautiful Day” 
dos Queen’s.

Os alunos do 7ºA tiveram ainda 
acesso a uma mesa de “iguarias origi-
nais”, que muito os divertiu.

No fim da manhã, na porta ama-
rela, foi montado um painel alusivo à 
data.

No passado dia 12 de maio, realizou-se, no polo do secun-
dário do Colégio do Minho, em Viana do Castelo, a 4ª edição 
da Feira de Ciência Hands-on Science. Esta feira, organizada 
em parceria - entre o Colégio do Minho e a rede Internacio-
nal Hands-on Science -, contou com a ajuda dos alunos de 10º 
ano na organização e teve a participação e visita de 6 escolas 
de várias zonas, tais como: Viana do Castelo, Braga, Guima-
rães e Vila Real.

Os alunos trouxeram vários trabalhos interessantes, 
fruto de muito empenho e dedicação.

Alguns dos discentes do 3º ciclo do nosso colégio tam-
bém participaram, tendo mesmo conseguido alguns prémios. 
O primeiro prémio foi atribuído ao trabalho sobre a Evolução 
da Lâmpada, da autoria do aluno Gonçalo da Câmara Peixoto 
de Magalhães e Correia que contou com a colaboração da 

colega Inês Lima Delgado, do 8ºA. O segundo prémio com 
a Demonstração das densidades com um guindaste da Ana 
Rita Carreiras e do Gonçalo Manuel Pereira, também do 8º 
ano. O 3º prémio foi entregue aos alunos João Pedro Fernan-
des, Mafalda Maciel, Gonçalo Matos e Sérgio Tomás do 7º 
ano, pelo seu projeto sobre as Areias Movediças. Dois grupos 
de alunos do 7º ano foram ainda destacados com menções 
honrosas.

Esta feira foi um contributo para todos nós (que partici-
pamos e também para aqueles que visitaram) no desenvolvi-
mento do conhecimento da ciência.

Gonçalo da Câmara, Inês Lima Delgado, João Furtado, Ana 

Rita Carreiras, 8ºA
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Dia da Mãe

O Jardim da Liberdade

Há 40 anos atrás, 
ocorreu uma mudança 

que marcou para sempre 
o destino de Portugal e a 

vida dos portugueses. 
Portugal que havia 
mergulhado durante 
largas décadas na 
escuridão da Ditadu-
ra “acordou” numa 
Democracia.

Para assinalar 
esta data “redonda” 

propus às turmas do 
sexto e nono ano, uma 

vez que são os anos de 
escolaridade em que 
este conteúdo faz parte 
do programa, a elabora-
ção de trabalhos alusivos 

à data. As tarefas foram então divididas: aos alunos do 9º 
ano coube-lhes a pesquisa de informação relevante sobre a 
preparação, revolução e pós-revolução que seria depois sinte-
tizada e exposta em cartazes, outros alunos optaram por fazer 
trabalhos manuais relacionados com o tema; aos alunos do 
6º ano, uma vez que eram tantos como os anos a comemorar, 
coube-lhes a elaboração de 40 cravos de tamanho e material à 
escolha mas de cor branca ou vermelha.

Os trabalhos foram realizados durante as férias da Páscoa 
podendo contar com a ajuda da família (é sempre bom saber 
que os encarregados de educação reconhecem importância à 
disciplina) e apresentados na 1ª semana de aulas do 3º perío-
do.

O resultado final foi um belo jardim, onde desabrocha-
vam 40 cravos de vários tamanhos, feitios e materiais mas 
todos eles com o perfume da Liberdade e uma exposição belos 
e elucidativos cartazes enriquecidos com trabalhos manuais 
dignos de artistas!

Profª Fátima Cunha - História

Para comemorar o “Dia do Mãe”, os alunos 
construíram um pequeno quadro com a imagem da Nª 
Senhora do Minho. A escolha desta imagem teve por 
fim enaltecer o papel da figura da mãe no seio familiar, 
como sendo a protetora e um elemento importante da 
família.

mirante
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Páscoa

A Páscoa é a celebração da Ressurreição de Jesus Cristo 
pelos cristãos, que representa o dia em que Jesus Cristo res-
suscitou, depois da Sua crucificação.

Nesta festividade, os alunos presentearam os seus fami-

liares com um “coelho” recheado de amêndoas. O coelho foi 
o animal escolhido já que representa o nascimento, a esperan-
ça da vida, e é um dos símbolos desta festividade. 

O 1º Ciclo do Ensino Básico do Colégio do Minho, no pas-
sado dia 2 de abril de 2014, pelas 14h30m, assistiu a uma peça de 
teatro, na Biblioteca Municipal, no âmbito das comemorações do 
“Dia do Livro”.

As animadoras da Biblioteca Municipal recriaram a obra 
“Os três porquinhos e o lobo mau”, de Joseph Jacobs, escritor 
nascido em Sydney, Austrália, em 1854.

A nível cultural, este tipo de apresentações, nesta faixa 
etária, tem impacto no desenvolvimento da literacia, já que 

se trata, tal como muitos outros, de um conto tradicional 
que foi premiado e faz parte do Plano Nacional de Leitura 

(PNL), a nível escolar.
 

4º Ano, 3 de abril de 2014

Dia Internacional do Livro Infantil

Dia do Pai

Para comemorar o “Dia do 
Pai”, e em articulação com as 
Áreas das Expressões Artística, 
Musical e TIC, procedeu-se à 
elaboração de um CD áudio, com 
uma música dedicada ao pai. 
Após a gravação do CD, este foi 
ilustrado, bem como a respetiva 
capa, com dedicatórias alusivas 
ao dia.

1º CICLO
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Dia Mundial da Poesia

Contornos da Palavra

Para a comemoração deste dia, 21 de 
março de 2014, os alunos do 4º ano, pelas 
14h, apresentaram três obras de António 
Torrado a todos os colegas do 1ºciclo, no-
meadamente, as obras “Alípio Pio Passa-
rinho”, “História de um papagaio” e, por 
fim, “Serafim e Malacueco na corte do rei 
Escama”. 

No estudo das obras, os alunos aperce-
beram-se do reconhecimento que deve ser 
dado ao autor, como grande impulsionador 
na literatura infantil portuguesa, com toda 
a sua obra diversificada, em que os textos 

de raiz popular com cariz divertido são 
uma constante. Este facto criou nos alunos 
um impulso na memorização dos textos, 
na expressão dramática e nos adereços a 
utilizar aquando da sua apresentação aos 
colegas.

Nas obras apresentadas, a frequência 
do humor, o respeito pela diferença e a 
liberdade de expressão foram sem dúvida 
mensagens para todos os que assistiram.

4º Ano, 27 de março de 2014

No âmbito dos “Contornos da Palavra”, no passado 
dia 29 de abril de 2014, o 1º Ciclo assistiu à apresentação do 
livro “À roda do coração”, promovido pela ilustradora Cátia 
Vidinhas.

A obra remete para o estudo do aparelho circulatório no 
ser humano. A ilustradora conseguiu cativar a atenção de 
todos os alunos que assistiam à divulgação da obra. 

Durante a apresentação foi criada uma empatia e um à 
vontade que permitiram que os alunos travassem com a ilus-
tradora um diálogo. No final, houve uma sessão de autógra-
fos em todas as abras adquiridas pelos alunos.

4º Ano, 2 de abril de 2014

1º CICLO

mirante
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Workshop de sombras chinesas e fantoches

No passado dia 30 de maio, o 1º ciclo do Colégio do 
Minho participou num workshop de sombras chinesas e fan-
toches, dinamizado pelo formador Alexandre. 

As sombras tiveram como participantes os alunos mais 
velhinhos (3º e 4º anos), enquanto os fantoches se destina-
ram aos mais pequeninos (1º e 2º anos). 

Durante o workshop de sombras, o formador trabalhou 
o recorte, as construções e a organização de cenários para a 

apresentação de uma história. As crianças puderam explorar 
o seu imaginário de uma forma lúdica e descontraída.

Também os fantoches, ao serem manipulados, contribuí-
ram para o enriquecimento da comunicação e da expressão. 
Tanto estes como as sombras chinesas criam nas crianças 
uma vivência estética no mundo da arte representativa.

Construção de vestuário de Carnaval

Pelo Carnaval, todos os anos de escolaridade fi-
zeram as suas máscaras, indo de encontro ao mundo 
da fantasia. 

 No âmbito da Expressão Plástica, o 1º, 2º e 
3ºanos de escolaridade construíram lindas e colori-
das mascarilhas. Já o 4º ano, os finalistas, construí-
ram um chapéu de “Viking”, que foi completado 
com o respetivo fato. Para a sua criação, gerou-se 
uma dinâmica na sala de aula, envolvendo os alu-
nos, desde a investigação, designe dos fatos e a sua 
confeção.

 O festejo de Entrudo envolveu brincadeiras 
de Carnaval e um desfile em que todos participa-
ram, levando a que o grupo “Viking” obtivesse 

o 1º lugar, na classificação carnavalesca 2014.
 O 1º ciclo esteve de parabéns pelo 
resultado final de todo o seu trabalho.

1º CICLO

14

mirante



1º CICLO
Ilustração de poe-
mas de Paula Rolo 
e Ângela Cerqueira

A todos os alunos do 1º ciclo foi 
lançado o desafio de ilustração de poe-
mas, das autoras Paula Rolo e Ângela 
Cerqueira.

 Os alunos do 1º ano ilustra-
ram o poema “A barriga da mamã”, o 
2ºano a poesia “Pão-de-ló da Avó”, o 3º 
o “Pregão” e, por último, os alunos do 
4º ano ilustraram a poesia “A areia na 
praia”. 

 Os textos poéticos foram lidos, 
contextualizados e os alunos consegui-
ram, através das suas ilustrações, repre-
sentar as histórias ouvidas e contadas, 
no conjunto de todos os versos.

 Assim, através da cor e do 
traço, os alunos completaram as men-
sagens que as autoras pretendiam nas 
suas histórias poéticas.

4º Ano, 7 de maio de 2014

Dia Mundial da Dança

No dia 29 de abril, comemorou-se o “Dia Mundial da Dança”. A atividade 
contou com a presença de todos os alunos e professores do 1º ciclo, no ginásio do 
Colégio do Minho. 

O movimento, associado ao som da música, levou a que todos, em coreogra-
fias, se manifestassem através da dança, numa expressão corporal espontânea 
e envolvente. A alegria foi sem dúvida contagiante entre todos, numa alusão à 
dança, encarando-a como uma arte em que se podem exprimir os sentimentos.

4º Ano, 2 de abril de 2014

Uma visita espetacular

No dia 12 de maio de 2014, às 14h00, as turmas do 1.º Ciclo foram visitar a Feira 
de Ciências no Seminário Diocesano.

Nesta feira participaram alunos do Colégio, mas também alunos de outras 
escolas. 

Gostei, especialmente, de aprender que para fazer desaparecer as formigas das 
nossas casas não precisamos usar produtos químicos, mas podemos substituí-los 
por algumas especiarias. Também achei muito divertido tocar no ovo, que ficou 
mole por ter sido mergulhado na Coca-cola e no vinagre.

Com esta visita pudemos ver várias experiências e aprender muitas curiosida-
des sobre ciências. Adorei esta visita e espero repetir esta experiência.

Luísa Cruz, 3º Ano

Poema para a Mãe 

Minha Mãe,
Tu és minha amiga.
És uma flor,
Gosto de ti
Com todo o meu amor.

Ajudas-me sempre
Quando de ti preciso,
Fazes-me tudo
Quando não consigo.

És de todas a mais querida,
A mais bela Mãe
Que o mundo tem.

2º Ano

mirante
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Azurara - Parque Aventura

Nos dias 24, 25 e 26 de abril, os finalistas do 9º ano do Colégio foram ao Azurara 
Parque Aventura em Vila do Conde, um “fantástico” parque radical.

Durante esses três dias, os alunos realizaram diferentes atividades, uma mais entu-
siasmante do que a outra. Cada um dos dias foi recheado com atividades, como: arvoris-
mo, tiro ao arco, canoagem, surf, slide, paintball, equitação, orientação noturna e indoor 
karting.

No final do fim-de-semana prolongado, os alunos regressaram a Viana do Castelo, 
cansados de 3 dias cheios de atividades estafantes, mas felizes por terem vivido um tem-
po que lhes soube muito bem.
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No dia 11 de março de 2014, a turma do 11ºA realizou uma 
aula de campo, em Vila Praia de Âncora, no âmbito da disci-
plina de Biologia e Geologia. 

Através desta aula, pretendíamos pôr em prática os co-
nhecimentos adquiridos durantes as aulas e relacionados com 
a “Geologia, problemas e materiais do quotidiano”.  

Ao realizarmos o percurso aos locais chave, previamente 
selecionados pela professora Beatriz Barreiro, observamos as 
marcas de ocupação antrópica, a dinâmica do litoral, o princí-
pio da sobreposição de estratos e as rochas sedimentares.

Com esta aula de campo, aprofundamos os conhecimen-
tos sobre os problemas que afetam a costa litoral, nomeada-
mente, a destruição provocada pela força e o impacto do mar, 
associado ao efeito antrópico.

Assim, devemos alterar os nossos hábitos e preservar 
o meio ambiente, para não comprometermos as gerações 
futuras.   

Iolanda Marques, 11º A

Os alunos das turmas 5º A e 5º B 
do nosso Colégio participaram no Pro-
jeto “Histórias na Praça”, promovido 
pela Associação “Ao Norte” e inserido 
nos “XIV Encontros de Cinema”.

Esta atividade consistiu na grava-
ção de uma curta-metragem, filmada 
no dia 3 de maio, no centro histórico 
de Viana do Castelo.

Os alunos, numa primeira fase, 
elaboraram o argumento e o guião e, 
numa segunda fase, foram atores nas 
gravações das filmagens.

A história consiste num plano 
malévolo de Gargamel, que preten-
de roubar aos Smurf’s a fórmula da 
essência azul. Esta essência tem o 
poder de fazer desaparecer pessoas. 
Com ela, Gargamel faria desaparecer 
o Presidente da Câmara de Viana do 

Castelo, por forma a tomar ele próprio 
o poder da cidade. Contudo, o Grande 
Smurf prepara um plano e consegue 
atrair Gragamel para uma armadilha, 
vazando dobre ele a essência azul e 
fazendo-o desparecer.

Este projeto foi coordenado pelo 
professor Fernando Marinho e contou 
com a importante e prestimosa cola-
boração das professoras Isabel Lima, 
Fátima Cunha e Sandra Meira.

O filme encontra-se, agora, em 
fase de pós-produção e estará pronto 
para visualização no próximo ano 
letivo.

Aula de Campo, em Vila Praia de Âncora

Alunos do 5º ano participam no “Histórias na Praça”



Nos dias 29 e 30 de maio, nós, os alunos do 6º ano do 
Colégio do Minho, visitámos Sintra e Lisboa, mais propria-
mente o Palácio da Pena, o Pavilhão do Conhecimento, o 
Oceanário e o Estádio da Luz.

Tocava o sino a assinalar as 6.30 horas da manhã quando 
nos fizemos à estrada, acompanhados pelos professores Carla 
Coelho, Fernando Marinho, Fátima Cunha e Vasco Oliveira, 
e conduzidos pelo Sr. Carlos, o motorista do autocarro.

Pelas 8.30 horas, parámos em Antuã, para tomar o 
pequeno-almoço e esticar as pernas. Pouco depois, por volta 
das 11.30 horas, voltámos a fazer uma pequena paragem, em 
Santarém.

Após um calmo almoço, já em Sintra, um autocarro da 
Scotturb transportou-nos até às imediações do lindo Palácio 
da Pena. Lá, pudemos ver o túmulo onde jaz a rainha D. Leo-
nor e os aposentos dos reis e das rainhas, entre outros quartos 
daquele palácio repleto de história.

Fomos,depois, levados para a Pousada do Inatel, em Oei-
ras, onde pousámos as malas e vimos os quartos onde íamos 
pernoitar.

Já estávamos a ficar com fome! Dirigimo-nos para a Pou-
sada da Juventude do Parque das Nações, onde jantámos.

De seguida, partimos para uma divertida noite. No cine-
ma do Centro Comercial Vasco da Gama, vimos o fantástico 

filme “Godzilla”. Quando este terminou, a hora já ia adianta-
da, pelo que nos dirigimos para o autocarro que nos levou de 
volta à Pousada, onde dormimos!

Na manhã seguinte, encontrámo-nos por volta das 8.00 
horas, para tomar o pequeno-almoço.

Logo de seguida, fomos para o Pavilhão do Conheci-
mento, no Parque das Nações. Aí pudemos visualizar e fazer 
algumas espantosas experiências.

Depois, fomos para o Oceanário, onde pudemos apre-
ciar inúmeras espécies marinhas: pinguins, tubarões, raias, 
medusas...

Após esta visita, fizemos uma pequena caminhada até ao 
Centro Comercial Vasco da Gama, onde almoçámos.

Já estávamos um pouco atrasados e, sem grande demo-
ra, partimos para o Estádio da Luz. Aí pudemos apreciar os 
camarotes VIP, os balneários, descer ao relvado e, mais tarde, 
visitar o museu Cosme Damião.

Após tanta diversão, regressámos ao Centro Comercial 
Vasco da Gama, para lanchar/jantar.

Cansados, mas muito contentes, regressámos a Viana do 
Castelo, ao nosso Colégio, onde chegámos por volta da meia-
-noite.

Guilherme Amado, nº 8, 6º A

Visita de Estudo a Lisboa
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Esta visita de estudo foi fantástica! Aliviou-nos dos exames e de tudo o que se estava a passar na nossa vida. Tudo estava divertido, especialmente os pro-fessores. Foi e vai ser inesquecível!Margarida Rodrigues, nº 13, 6º A

Para mim, esta foi a melhor visita de estudo que alguém 

poderia ter! Leonor Gomes, nº 11, 6º B

Esta viagem foi fantástica e muito divertida. 

A parte de que eu gostei mais foi a ida ao Palácio 

da Pena. Foi uma experiência inacreditável!

Simão Parente, nº 20, 6º B

Foi a coisa mais fixe que alguma vez fiz!Mariana Ferreira, nº 13, 6º B

Esta viagem estará sempre guardada nas 

minhas melhores recordações, porque foi um dos 

melhores momentos de união deste ano espetacu-

lar! Beatriz Santos, nº 2, 6º A

Esta viagem de estudo foi a melhor que já tive na minha vida escolar. Nunca me vou esquecer dela!
Inês Fernandes, nº 9, 6º A

Esta viagem estará foi inesquecível e ficará para 

sempre no meu coração!
Francisco Teixeira, nº 7, 6º A

Esta viagem foi a melhor que fiz, porque foi fixe e estive com os meus amigos!
João, nº 10, 6º A

Esta viagem vai ficar na minha memória para sempre
Tiago, nº 20, 6º A

Esta viagem a Lisboa foi fantástica! Muito fixe!
Rúben Monte, nº 18, 6º B

Para mim, a viagem foi muito 

fixe e aprendi muitas coisas!
Pedro Correia, nº 17, 6º B

Esta viagem estará foi inesquecível e ficará 

para sempre no meu coração!
Francisco Teixeira nº 7, 6º A

Esta viagem significou muito para mim... passar dois dias 

com os meus amigos e professores foi um espetáculo! Adorei e 

gostava de repetir!
Daniela Vilas Boas, nº 5, 6º B

Foi a visita mais divertida 

de todos os tempos!
Catarina Borlido, nº 4, 6º B

Esta viagem foi uma coisa extraordinária!
Diogo Pereira, nº 6, 6º B

Para mim, esta viagem foi divertida, fantástica e inesquecível!
Ariana Simões, nº 1, 6º A

mirante
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Visita de Estudo ao Porto - 7, 8º, 9º e 10º anos

No dia 3 de abril de 2014, 
os alunos do 7º, 8º, 9º e 10º ano 
realizaram uma visita de estudo ao 
Porto. Por volta das 8h30, as turmas, 
acompanhadas pelos seus professores,  
partiram em dois excelentes autocarros.

Depois de uma viagem um tanto ou 
quanto sonolenta, chegaram ao destino. 
As visitas programadas iniciaram-se logo 
depois. 

Os alunos do 3º ciclo dirigiram-se à 
Casa da Música para uma visita guiada, tendo 
visionado vários espaços e tomado conheci-
mento da História da Casa da Música. Passaram 
por inúmeras salas; havia uma em que o próprio 
movimento das pessoas provocava diferentes sons. 
Outras tinham uma vista privilegiada para o auditório 
principal, onde decorria o ensaio de uma orquestra.

Chegada a hora do almoço, os alunos foram sere-
nar as suas barriguitas na praça da alimentação do Norte 
Shopping.

A seguir ao almoço, foram ao Teatro Rivoli a fim 
de assistir à peça: Auto da Barca do Inferno da autoria do 
dramaturgo Gil Vicente. As turmas ficaram deliciadas com 
esta encenação e souberam apreciar este belíssimo e agradável 
trabalho.

Iniciou-se o regresso, mas com direito a uma pequena para-
gem para o lanche, no Mar Shopping. Foi um dia cansativo, mas 
também divertido e lúdico... 

Um obrigado aos nossos professores que nos acompanharam, pela 
compreensão, pela interajuda e pelos esclarecimentos que sempre nos 
prestaram.
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Alunos do 5º Ano em Visita de Estudo ao Porto

Nós, os alunos do 5º ano do Colégio do Minho realizá-
mos uma visita de estudo ao Porto, no dia 4 de junho.

Saímos do Colégio com cerca de 25 minutos depois da 
hora que estava prevista, pois o autocarro atrasara-se um 
pouco.

Chegámos ao Museu dos Descobrimentos, o primeiro 
destino, por volta das 10.30 horas. Após um breve lanche, 
entrámos no museu com a ajuda de um “antigo” nobre - um 
funcionário assim caraterizado - e depois vimos um pequeno 
vídeo sobre o Infante D. Henrique.

Lá dentro, tivemos a oportunidade de aprender vá-
rias coisas sobre embarcações e instrumentos náuticos. De 
seguida, experimentámos um simulador dos Descobrimen-
tos, onde passámos, de barco, pelas terras descobertas pelos 
navegadores portugueses.

No fim, dirigimo-nos à loja de lembranças do Museu, 

onde comprámos algumas recordações.
De seguida, por volta das 13.00 horas, partimos para o 

Zoo de Santo Inácio, onde almoçámos
No fim do almoço, vimos os espetáculo dos répteis e, de 

seguida, passeámos pelo Zoo, onde apreciámos os restantes 
animais.

Ao final da tarde, lanchámos no parque e divertimo-nos 
muito.

Antes de partirmos com destino à nossa cidade, ainda 
tivemos um tempinha para comprar algumas lembranças.

Saímos do Zoo às 18.00 horas. Chegámos ao nosso 
Colégio por volta das 19.00, depois de uma viagem em que 
gritámos e cantámos muito.

Adorámos esta visita!

Laura Barbosa, Diana Mota, Manuel Maia e João Miguel, 5º B

mirante
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Em Roma fomos romanos

No passado dia 3 de março, os meus colegas e eu – a 
turma do 12º ano do Colégio do Minho – partimos em direção 
a Roma, a cidade escolhida para a realização da nossa viagem 
de finalistas. 

De malas aviadas e com entusiasmo, partimos de avião, 
alguns pela primeira vez, com destino à cidade, que em ca-
picua é a do Amor. O primeiro dia foi totalmente reservado 
para a viagem e, por isso, na manhã seguinte, já revigorados 
seguimos para a verdadeira descoberta da histórica cidade. 
Começámos com uma visita à Basílica de S. João de Latrão, 
passando logo pelo impetuoso Coliseu de Roma, que com 
a sua história e antiguidade logo nos arrebatou e nos mos-
trou a verdadeira força desta antiga cidade, berço da outrora 
poderosa civilização romana, que ainda hoje está patente no 
Fórum Romano. A tarde foi passada com uma visita às boé-
mias e pitorescas praças como a Navona, Rotunda, Espanha e 
Trevi, onde a sua fonte nos deixou encantados e, seguindo a 

tradição, atirámos as nossas moedas, esperando que o desejo 
de voltar a Roma seja realizado. Assim passou o dia, e logo 
pela manhã do seguinte partimos em direção ao Vaticano 
onde com uma diferente mas única sensação avistámos o 
Santo Papa Francisco que, sem demora, com a sua simpatia 
e simplicidade nos conquistou. A tarde foi reservada para a 
visita ao Museu do Vaticano onde a Basílica de S. Pedro, a 
Capela Sistina e a Pietà merecem especial atenção artística. 
No último dia, o Campo di Fiori foi o principal ponto da visi-
ta, onde o seu mercado de flores e frutos encheu esta praça de 
cor e alegria, despertando todos os nossos sentidos. 

Por fim, voltámos para casa com a mala repleta de histó-
rias e recordações que, para sempre, partilharemos e relem-
braremos.  

Rita Fernandes, 12º ano
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Visita ao Castelo de Guimarães e ao World of Discoveries

Na sua atividade final de ano letivo, o 1º ciclo, no dia 4 de 
junho, realizou uma visita de estudo ao Castelo de Guima-
rães, onde pôde vivenciar e interagir nas atividades medie-
vais, organizadas pelos animadores que nos receberam.

Da parte da tarde, a viagem seguiu para o Porto, mais 
especificamente para o Museu interativo e parque temático 
– “World of Discoveries”. Aqui, os alunos navegando num 
pequeno barco, vivenciaram a história dos descobrimentos, 
as terras alcançadas, os aromas das especiarias, os sons nas 

florestas, o grande Adamastor e as caravelas.
Durante toda a visita de estudo foi latente, em todas as 

crianças, a alegria e a aprendizagem que a mesma lhes pro-
porcionou. Como professoras do 1º Ciclo, estamos certas de 
que esta viagem de descoberta de mundos e épocas ficará para 
sempre na memória de todos os alunos.

4º Ano, 5 de junho de 2014
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Diabo – Com que então… o vício matou-te…
  Tu que estragaste a sociedade
  E que o mundo dos vivos expulsou-te
  Esse, que caiu na realidade.

Drogado – Na verdade fui eu que me expulsei,
       Assim como a minha família, arruinei.

Diabo – Sempre soube que isso aconteceria,
  Que te levaria à ruína,
  E a tua autoestima morreria,
  Um dia, devido ao poder da cocaína.

Drogado – Trago comigo a seringa,
           Que a minha vida levou,
                  Que os meus filhos entristeceu,
            E do mundo real me separou.

Diabo – Entra aqui.
       Este, sim, é o teu lugar,
             Com tanto pecado que tens,
      Nenhuma outra barca te deixará entrar.

Drogado – Apesar de todo o vício,
                  Nunca desisti de nada,
           Lutei até ao fim,
           Mereço que a luta seja compensada.

Diabo – Desististe da tua própria vida,
       Queres melhor desistência?
       Todo o tempo que viveste,
       Não vingou na tua existência.

O drogado cansa-se de ser criticado pelo Diabo e dirige-se 
à Barca da Glória. 

Drogado – Está alguém aí?
       Preciso de repousar por tudo o que sofri,

       Estou cansado e esgotado,

       Está alguém aí?

Anjo – Que quereis? 
            Porque gritais à minha barca?

Drogado – Deixai-me entrar,
           O meu corpo, preciso de descansar.

Anjo – Aqui não entra quem pôs fim à sua vida,
            Deixaste o vício apoderar-se de ti
            E destruíste a tua família.

Drogado – Não foi minha intenção,
       Em vida, por eles, tudo fiz,
       E se algum dia me despedi,
              Foi porque não consegui ser mais feliz.

       Não deixaria isso os afetar
       Fui egoísta com a minha infelicidade
       Suicidei-me pelas drogas,
              Mas fui morto pela sociedade,
              Verdade, acreditai no que vos digo,
              Se não fui um homem melhor,
        Foi porque não consegui.

Retorna à Barca do Inferno.

 Drogado – Estou de volta,
        Pronto para a barca do jumento,
        Deixa-me entrar,
        Para a eternidade de sofrimento. 

Diabo – Sempre desconfiei,
  Que estarias de volta para mim,
  Por mais insultos que me faças,
  Foste tu a decidir o teu fim.

Da autoria de: Ana Rita Sampaio Freitas e João Guilherme 

Rodrigues Reis – 9ºAno

No âmbito do estudo da famosa peça de teatro - Auto da Barca do 

Inferno - de Gil Vicente, a professora de português do 9º ano propôs 

a seguinte atividade: redigir uma cena em que uma personagem da 

atualidade se confronte, após a morte, com o julgamento efetuado pelo 

Diabo e pelo Anjo…   

Um drogado chega ao cais e aproxima-se da Barca do Diabo.
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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 despertou 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.

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.

Andaram quatro horas em direção à estrela mágica, até que pararam um pouco, para descansar. Nesse 
local, estava alguém que tinha decidido fazer o mesmo que eles: era outro rei mago, que também estava 
muito entusiasmado com aquela estrela. Seguiram caminho os três!

Quando chegaram ao deserto, tiveram de enfrentar, uma grande tempestade de areia. Temeram pelas 
próprias 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 assistiu a um grande milagre: o milagre do Salvador!

Nuno Filipe Gomes, nº 15, 6º A

A aventura do Pastor

Aluno do Colégio do Minho Vence Prémio António 
Manuel Couto Viana

O aluno Nuno 
Filipe Gonçalves 
Gomes, nº 15, do 6º 
A, venceu o Prémio 
Escolar António 
Manuel Couto 
Viana, na categoria 

“Conto Livre”.
Este prémio foi criado pela Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, sob a forma de concurso, como forma 
de homenagear a vida e a obra do escritor vianense António 
Manuel Couto Viana, falecido em 2010.

O aluno concorreu com o conto “A aventura do Pastor”, 

que publicamos abaixo.
Ao Nuno, os nossos parabéns!

mirante

25



Finalistas de Partida

Neste ano letivo, os primeiros alunos do ensino secundário do Colégio do Minho concluem o 12º ano.
O nosso Colégio começou a ministrar ensino secundário no ano letivo 2011/2012, no curso Ciências e 

Tecnologias. Os alunos que, na altura, apostaram em realizar secundário no Colégio do Minho estão agora 
de partida. Na verdade foi uma aposta de continuidade e um reforço da velha máxima que diz que “o que 
está bem não se muda!”, uma vez que quase todos eles já eram alunos da escola.

É com alguma nostalgia que vemos estes alunos partir, contudo fica-nos, também, um sentimento de 
orgulho e de missão cumprida.

Auguramos para os nossos finalistas os maiores êxitos e desejamos-lhes as maiores felicidades para as 
suas vidas.

Que, no futuro, pautem as suas condutas pelos valores que aqui lhes transmitimos e que sejam um tes-
temunho vivo das aprendizagens que aqui construíram.
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Hi! My name is Francisca, but 
everyone calls me Kika. I’m going to 
talk about a candy house! I would love 
to live in a big detached house: the 
walls are made of dark chocolate, and 
the windows are made of cookies. In 
the kitchen, there is a big table and it 
is also made of chocolate. The chairs 
and the fridge are made of candy. The 
cooker and the cupboard are made of 
sugar cubes. In this house, the living 
room is the biggest place! There is a 
big armchair and a very comfortable 
sofa made of icecream. There is also 
a mirror, a delicious bookshelf and a 
small TV made of lollypops. There 
isn’t a dining room. The bedrooms are 
made of white chocolate and there are 
three in the entire house. Each one has 
a bathroom. I would live in bedroom 
number two, so that is my favourite 
place in the house. The bed is made 
of honey and there are many com-

puters, mobile phones and tablets 
from the brand “apple”, and they are 
really made of apple! (It’s the only 
healthy thing in the house) There is a 
huge chest of drawers as well as a big 
wardrobe. There’s also a big balcony, 
where you can see the garden and the 
pool. The bathroom has a big bath, a 
toilet, a sink and a shelf to put some 
things.

There aren’t any bookcases in the 
entire house and the stairs are the only 
uneatable thing.

I almost forgot to tell you: there’s 
a small garage but there aren’t any 
cars, so we don’t use it. This beauti-
ful house is in a magic world, in the 
Paradise Land, so people can fly, do 
whatever they want and, most of all, 
they can be happy!

Francisca Fernandes, 7º A

Dream House

Clube de Bordados

Funcionou, no decorrer deste ano letivo, o Clube de Bordados do Colégio do 
Minho.

Ao longo do ano, os alunos aprenderam, com a professora Isabel Lima, 
coordenadora do Clube, os vários pontos dos bordados de Viana e realizaram 
alguns trabalhos.

Com vista a preservar a sua qualidade e genuinidade, foram, em 2012, certi-
ficados alguns artesãos e unidades produtivas de bordados de Viana.

A atividade deste Clube revela-se de particular interesse, uma vez que é 
uma forma de permitir aos alunos o contacto e o conhecimento de uma das 
tradições mais conhecidas da nossa cidade.

Participaram, neste Clube, 15 alunos.
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