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Feliz Natal!
Tal como acontece sempre por esta altura, estamos
envolvidos na preparação para o nascimento de Jesus. Diz
a sabedoria popular que o Natal é quando o Homem quiser… e, de facto, é assim. Talvez, nesta quadra, vivamos
mais intensamente o espírito da solidariedade, da união,
da partilha, do amor, … – o espírito do Natal – mas este
espírito tem que se prolongar ao longo de todos os dias do
ano. Podemos, de uma maneira geral, dizer que Natal é
sempre que pomos em prática o amor que habita, ou deve
habitar, no nosso coração. Podemos dizer que, sempre que
pomos em prática a fraternidade, a partilha … estamos a
viver o Natal. Deste modo, podemos fazer jus à sabedoria
que diz que o Natal é quando o Homem quiser… nunca foi
tão importante fazer, dos 365 dias do ano, Natal. É nestes
momentos em que pomos em prática o nosso dever de que
vivemos o Natal. É certo que esta época é mais marcante e
simbólica, mas podemos, pelo menos, fazer um pedido: que
este espírito e que o espírito do bem comum não termine,
quando findarmos as festas do Natal.
Estamos, neste momento, em pleno advento… O tempo destinado, por excelência, para a preparação do Natal.
Tal como acontece, quando temos previsto receber visitas
em nossa casa, também este tempo é de preparação. É para
pormos a nossa casa em ordem e arrumada. É para refletirmos na nossa vivência e fazermos um exame de consciência e, aí, estamos, de facto, preparados para o nascimento
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de Jesus. Não vá acontecer que esta visita chegue e nós não
tenhamos a nossa casa preparada para a receber. Também
podemos dizer que não é o mais importante; contudo,
também não podemos cair no erro de inventarmos desculpas para justificar o que deixamos de fazer. Quando temos
previsto receber uma visita preparamo-nos quer exterior
quer interiormente de modo que não sejamos apanhados de
surpresa, mas, por vezes, acontece que a visita aparece sem
que estejamos a contar e, nestas ocasiões, somos apanhados
desprevenidos… no Natal isso não pode acontecer. Todos
temos obrigação de nos prepararmos para receber esta visita e não podemos ficar indiferentes a esta chegada. Assim,
quando Jesus chegar e nos encontrar preparados, vamos
certamente viver o Natal e vamos, também, vivê-lo ao
longo dos 365 dias que nos separam do próximo Natal.
Faço votos para que o Espírito de Natal encha o nosso
coração e que a vinda gloriosa do menino Deus não nos
apanhe desprevenidos…
Um Santo e feliz Natal e que o novo ano seja, para
todos, repleto de coisas boas…

Diretor do Colégio do Minho

mirante

Dia de S. Martinho
Prevista para 11 de novembro na Quinta de S. Lourenço,
em Darque, mas face à intempérie que se abateu sobre Viana,
a atividade ficou agendada para o dia 14, no período da tarde.
S. Martinho não conseguiu trazer o seu verão e S. Pedro
teimou em mandar-nos a chuva. Por isso, a atividade decorreu no espaço abrigado do Seminário Diocesano de Viana do
Castelo. Apenas os alunos do 1º ciclo ficaram e celebraram o
dia nas instalações do Colégio.
No Seminário, enquanto não chegava a hora da castanha,
os alunos do 2º, 3º ciclo e secundário puderam divertir-se e jogar: foi o futsal, foi o andebol; os menos “dotados” para estas
práticas mais agitadas, voltaram-se para um desporto mais
tranquilo - os matraquilhos. Também deu para conversar e
interagir uns com os outros.
Chegou entretanto a hora das castanhas, quentes e boas.

Os professores organizaram as turmas e colocaram nas mesas
existentes para o efeito o fruto do dia, a bela castanha, que,
para não estar muito só, veio acompanhada pelo sumo e pelo
pão com chouriço. Foi muito bom!
Contudo, eis que chega a hora de regressar ao Colégio.
Contentes lá vieram os alunos, serenamente, acompanhados
pelos seus professores. E, assim, se celebrou mais um Dia de
S. Martinho, cheio de sabor e alegria!
Cláudia Isabel G. B. Azevedo Rocha
Eduardo Gonçalves Montes
José Pedro Carlão G. R. Pimentel
Maria João Enes Pereira
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Festa de Halloween

No passado dia 31
de outubro, no período da tarde, os
alunos do 9ºano organizaram e realizaram, no ginásio do Colégio, a festa de
Halloween.
Pela manhã, os alunos do 9º ano
estiveram no ginásio a tratar da decoração e a assegurar que a festa corresse
da melhor maneira. Foi uma manhã a
organizar os jogos, a decorar as paredes e o espaço em geral e a fazer de
um simples ginásio um local original e
“monstruoso”.
Assim, todos os alunos puderam
contar com uma “divertida e assustadora festa”, com muitas máscaras, concursos, desfiles, aperitivos e uma boa dose
de diversão e alegria! Claro que profes-
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sores também
puderam
usufruir de
todas as atividades que
haviam sido
preparadas.
Foi o tiro
da latada-ao-alvo, o
jogo do pneu, por sinal
careca, alguns jogos de consola, em
que alguns alunos, de tanto soprar, até
faziam vento na poupa do cabelo e os
tradicionais, tremendos, barulhentos,
mas sempre queridos matraquilhos. Enquanto todos se divertiam
e desfrutavam da festa, puderam também deliciar-se com o
minibar que os alunos do 9ºano
prepararam: um bar com bolos,
gomas, fatias de pizza, batatas
fritas, pipocas e sumos … sim
que a “arraia-miúda” não sofre
de colesterol!
Como festa implica música, esta não faltou. A cargo
de um grupo de quatro alunos, “técnicos do som”, uma playlist

superiormente organizada permitiu que
todos usufruíssem das melhores músicas do momento.
Mais… eis que chegou o momento
alto da festa, o mais esperado e desejado, o desfile das fadas e das bruxas …
e dos monstros também, com direito a
júri e atribuição de medalhas aos melhores. Convidados para fazer parte do
júri: a professora, vice-diretora, Susana
Laranjeira; o professor Bruno Rocha; o
professor Vasco Oliveira e a professora
Marisa Pires. Venceram os melhores
dos melhores … sim, porque todos estiveram e foram fantásticos.
Depois foi dançar, dançar, dançar …
até que teve de ser
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cortado o som. Tchi…que maldade!... Mas outros valores prevaleceram.
E, por isso, a festa terminou no tempo previsto. Todos os alunos se
despediram com uma enorme alegria por terem usufruído de uma festa
tão alegre e tão “assustadora”… buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Cláudia Isabel G. B. Azevedo Rocha
Eduardo Gonçalves Montes
José Pedro Carlão G. R. Pimentel
Maria João Enes Pereira
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O Colégio do Minho
No dia 3 de outubro de 2014, o Colégio do Minho fez 72
anos.
Como forma de assinalar esta data, ao longo do dia, os
alunos do Colégio tiveram oportunidade de participar em
várias atividades. Durante a manhã, miúdos e graúdos tiveram oportunidade de se divertir no recreio de uma forma
bem original com um insuflável, graças ao empreendedorismo e à generosidade do Sr. Diretor.
Durante a tarde, como já vem sendo tradição, realizou-se a Eucaristia do Aniversário do Colégio. Celebrada pelo
Reverendíssimo Bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto
Oliveira, teve a participação do grupo coral do Colégio,
constituído por alunos das várias turmas, dirigido pelo Sr.
Padre Ricardo Correia - que se fez acompanhar da sua viola
-, do professor Bruno Rocha, na viola baixo e do aluno Saúl
Narciso no piano. Contou, ainda, com a participação da
professora Susana Laranjeira, no canto e na guitarra. O coro,
que teve uma excelente atuação, contribuiu para uma maior
solenidade da Eucaristia.
Finalizado este ato solene, todos os alunos puderam conviver num lanche, organizado para festejar o 72º aniversário
do Colégio. Todas as turmas tiveram o seu bolo e sumo e, em
conjunto, foram cantados os parabéns ao Colégio. Ao fim do
dia, os alunos ainda puderam desfrutar de uma aula de zumba
com a professora Rita Carvalho, com músicas e danças muito
divertidas, que deu a esta comemoração originalidade e muita
alegria.
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ho completou 72 anos
À noite, no polo do secundário, na sala azul, decorreu o ato
de entrega de diplomas aos primeiros alunos finalistas do décimo segundo ano. Numa sala cheia, a condução da sessão - presidida pelo Sr. Bispo de Viana do Castelo, ladeado pelo Sr. Diretor
Ricardo Sousa - esteve a cargo dos alunos Margarida Dias e Saul
Narciso. Houve bons momentos de intervenção declamativa e
musical. O aluno Eduardo Amaral, do 12º ano, declamou poemas
da sua autoria; a aluna Maria Gonçalves, do 6º ano,
brindou a assistência cantando um fado; a aluna
Sofia Simões, do 12º ano, encantou com Stand by
me de Ben E. King. Ambas foram acompanhadas
à guitarra e à viola pelo professor Bruno Rocha.
Registe-se também a participação do aluno Sérgio
Tomás do 8º Ano que, com a sua viola, prendou a
assistência com dois bons momentos musicais. A
sessão solene terminou com um lanche buffet, não
faltando também o magnífico bolo de aniversário.
E assim, com enorme orgulho, completamos
mais um ano de existência do Colégio, com um
forte desejo de que sejam muitos mais!
Cláudia Isabel G. B. Azevedo Rocha
Eduardo Gonçalves Montes
José Pedro Carlão G. R. Pimentel
Maria João Enes Pereira
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1º CICLO
Receção aos alunos do 1º ano
A receção aos alunos é, sem dúvida, um momento importante para as crianças que iniciam o 1º ano de escolaridade.
Os mais novos sentem um misto de agitação e alegria, já
que deixam os seus amiguinhos do pré-escolar, ficando mais
vulneráveis.
Assim, para que tudo decorresse de forma harmoniosa,
houve um momento de apresentação e de boas vindas, pelo
Senhor Diretor do Colégio, Dr. Ricardo Sousa, que, de uma
forma muito afável e acolhedora, abriu o ano escolar.
Do momento da receção também fez parte a apresentação

individual de cada aluno e uma visita guiada às instalações,
no sentido de dar a conhecer dinâmicas e regras do Colégio.
Num momento mais descontraído, confraternizou-se com
um lanche oferecido pela instituição, seguido de jogos no
recreio.
Durante a semana da receção houve, ainda, uma troca
de trabalhos, entre os mais novos e os seus padrinhos, como
vem sendo hábito, todos os anos, a cada abertura de um novo
ano escolar.

Halloween
Na celebração atual do Halloween, todo o 1.º ciclo marcou a sua presença, com a apresentação de muitos elementos
ligados a esta data festiva.
Esta festa aguça a curiosidade das pessoas, o desejo de vivenciar a fantasia, envolvendo todos numa misteriosa festa.
Nesta festividade predominaram as cores laranja,
símbolo de vitalidade e energia, que gera força; o preto, a
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cor sacerdotal das vestes de magos, bruxas, sacerdotes e, em
geral, denominada a cor do mestre; e, por fim, o roxo, a cor da
magia ritualística.
Para festejar o “Dia das Bruxas”, o 1.º Ciclo aderiu com
as suas vestes e fantasias, abóboras, monstros e muitos outros
trabalhos criativos, festejando, assim, este evento tradicional
e cultural.
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Teatro na Biblioteca Municipal
Dia 24 de outubro, fui, juntamente
com a minha turma e todos os outros
meninos do 1º Ciclo, à Biblioteca assistir a uma peça de teatro que se intitulava ‘Uma Corrida Marada’.
As personagens eram: uma menina chamada Rita, a mãe dela chamada
Rosa e a professora Susana.
A história era sobre uma menina
que escondia tudo à mãe. Ela mostrou-nos o que tinha na mochila: guloseimas, batatas fritas, hambúrgueres e
tudo o que lhe fazia mal.
À noite, em vez de dormir, jogava
tablete e dizia à mãe que tinha comido
fruta, iogurtes, alimentos que fizessem
bem, mas afinal só comia gorduras e
guloseimas.
No fim disso tudo, foi para a escola,
a professora ainda não tinha chegado,
mas depois chegou. A Rita contou-lhe

Uma amizade especial

o que nos tinha contado; a professora
ficou muito desiludida e pediu-lhe a
caderneta para escrever um recado para
a mãe vir à escola.
Nós demos palpites sobre o que
devia fazer à caderneta, mas a menina
não nos deu ouvidos e mostrou-a à mãe.
A mãe foi falar com a professora,
que lhe contou o que andava a acontecer. A mãe ficou triste e, quando
chegou a casa, ralhou com a filha. A
sorte da Rita foi que não teve castigo
porque compreendeu que não andava
a agir corretamente e, desde aí, nunca
mais comeu guloseimas.
Gostei muito de ir à Biblioteca ver
esta peça dedicada à alimentação.
Matilde Correia Vintém

Os livros são interessantes
Dão-nos conhecimento
Sobre tudo que precisamos
Para ter talento.
Um livro é um amigo
Muito querido e especial
Estará sempre comigo
E nunca me deixará mal.
Quando vou à escola
Levo sempre alguém
Se quiseres, eu mostro-to
Pode ser teu amigo também.
Todos o podem ler
Não é preciso pedir
Com um livro ao pé de ti
Vais logo sorrir.

3º Ano
David Gabriel Alves da Cunha, 4.º Ano

‘Alice no País do Soldadinho de Chumbo’
No dia 21 de outubro, no ginásio
do nosso Colégio, vimos uma peça de
teatro chamada ‘Alice no País do Soldadinho de Chumbo’, apresentada pelo
grupo Animateatro, do Seixal.
Havia o Soldadinho de Chumbo,
um coelho, dois irmãos, uma bailarina,
a Alice do País das Maravilhas, o chapeleiro e a rainha.
O Soldadinho viu a princesa a dançar. A Alice procurava alguma coisa,
talvez o ‘País das Maravilhas’, mas

foi por magia que apareceu no país do
‘Soldadinho de Chumbo’.
A rainha e o coelho chamaram
pela Alice, ela ficou indecisa se devia
segui-los ou não, mas acabou por ir com
eles para viver uma grande e divertida
aventura.
Esta peça de teatro foi muito bonita
e colorida, gostei muito.
Tiago Enes Pereira
3º Ano
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Diana Silv
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Um aluno exempl
ar é um aluno mui
to
trabalhador, organi
zado e educado.
Nas aulas, ele está
sempre muito aten
to ao que a profes
sora explica, não pe
rtu
rb
a
os colegas nem a pr
ofessora. Este alun
o
te
m
sempre a mochila
organizada e os ca
dernos em
dia e nunca esquec
e nenhum materia
l. É uma
criança que fala de
licadamente com
as
pessoas
e ajuda os colegas.
Se eu fosse uma pr
ofessora gostava de
ter
um aluno exempl
ar na minha sala…
amigo de
todos os colegas. T
er na sala uma alun
a bem
comportada, conc
entrada e motivad
a para o
estudo é o maior de
sejo de qualquer pr
ofessor.
Todos nós devíam
os ser alunos exem
plares, pois, afinal é es
sa a nossa função.
É
o
m
elhor que podemos
fazer por nós e pe
los outros.
Catarina Rodrigues,

5º Ano
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S. Martinho
No dia 11/11/2014 comemorou-se o S. Martinho no nosso colégio.
Como conta a lenda, o S. Martinho enquanto cavalgava, no seu caminho encontrou um mendigo cheio de frio, então cortou a sua capa a
meio e deu-lhe uma metade. Por essa boa ação o sol brilhou.
Na festa do S. Martinho, o 5º A decidiu fazer grupos, em que
cada um tinha um porta voz que lia um poema sobre o S. Martinho
e os restantes elementos de cada grupo distribuíam chupas–chupas e
castanhas de papel que tinham escrito uma estrofe, a todos os anos de
escolaridade do colégio.
No dia 14/11/2014, da parte de tarde, os alunos do colégio foram
para o seminário com os respectivos professores. No ginásio, jogámos
futsal, no qual participaram raparigas e rapazes. No final dos jogos,
dirigimo-nos para os claustros, onde comemos castanhas, pão com
chouriço e bebemos sumo ou água.
O resto da tarde foi de muita brincadeira e diversão, num dia
especial a não esquecer.

Pequenitos do 5º ano,
Com amor e dedicação,
Deixamos estas castanhitas
Como simples recordação…
S. Martinho corajoso,
Humilde e aventureiro
Amigo dos mais pobres,
Um simpático cavaleiro.
Teve pena do mendigo,
Sua capa despedaçou,
Seu gesto foi tão nobre
Que logo o sol brilhou.
Gesto simples e humilde,
Mas cheio de valor…
O mundo seria melhor,
Se se distribuísse muito mais amor.
Sê amigo do teu amigo,
Ajuda-o se ele precisar
Parte o pouco que tens,
O de ambos se há-de multiplicar…
Feliz dia de S. Martinho,
São os votos destas crianças.
Continuem a vossa aula
E aceitem estas lembranças.
Ao professor pedimos desculpa
Pela interrupção da lição.
Obrigado por nos receber
Ficará no nosso coração.
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Por uma “Política Nat

O que deveria ser natural, a conceção tornou-se um ato de difícil realização. É culpa das mulheres? É culpa dos homens?
É culpa de ambos, culpa de todos, culpa desta Sociedade que atrapalha,
que confunde, que alicia e que empurra, literalmente, para a preocupação do
dinheiro ou melhor dizendo, para a falta dele.
Conseguir o rendimento indispensável para garantir a satisfação das
necessidades básicas está difícil. O desemprego assentou arraiais nesta
sociedade tecnologicamente evoluída e quando se consegue trabalho digno o
salário é, por norma, baixo. Os jovens casais ficam contidos na sua vontade de constituir uma família. Afirmam com contundência que “para se
viver no limiar da pobreza bastamos nós. Seria cruel trazer mais um pobre
para o Mundo”. Talvez por isso, o desígnio que determina a renovação das
gerações, que se traduz no limiar mínimo de 2,1 filhos por mulher em idade
fértil, em Portugal tem vindo a ser atirado para as “calendas gregas” desde
1980. Portugal está a morrer.
As razões para o declínio da natalidade serão várias, conjunturais talvez,
mas a realidade vigente, que mais parece ser uma fatalidade, está a vista
de todos - uma curva descendente que já ultrapassa uma geração e não se
vislumbra uma correção dessa curva no rumo demográfico.
O nosso Reverendíssimo Bispo, D. Anacleto Oliveira, aponta um caminho na sua carta pastoral “A Família – Comunidade de Vida e de Amor”:
uma mudança de mentalidade. Sim, seria desejável que essa mudança, muita
séria e sentida, acontecesse.
Mas quem muda o estado da economia? Daquela economia que, como
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Natalista” em Portugal

ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDADE
1,3 FILHOS POR MULHER EM IDADE FÉRTIL

PORTUGAL VAI MORRER!

afirmou o nosso Papa Francisco, é “a economia da exclusão e da desigualdade
social”? Os jovens casais precisam de se sentir física e mentalmente confortáveis. Numa palavra, felizes. Para isso precisam de suporte económico. Não
de grande riqueza material, mas de um suporte que garanta a dignidade das
pessoas e das famílias que se constituem.
Na Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável
(Rio+10), que decorreu em setembro de 2002 em Joanesburgo, foi instituído
que esse desenvolvimento se afirmaria como o elemento central da agenda
internacional, dando um novo e forte impulso à ação mundial para combater
a pobreza, assim como a proteção do ambiente.
Pois hoje vivemos, talvez mais que nunca, com a necessidade de reafirmar o Desenvolvimento Sustentável na sua plenitude, prática humanizada
em que todos devemos ser participativos, ativamente. Um Desenvolvimento
Sustentável que confronte corajosamente um Mundo esbanjador, poluidor e
desrespeitador dos Direitos Humanos, mas que não se consolidará sem o suporte económico. E para isso precisamos de líderes íntegros, de uma honestidade irrepreensível e sublimada.
Talvez então aconteça a mudança de mentalidade que a Sociedade precisa.
MR

Imagens: Trabalhos de grupo das turmas 8ºA e 8ºB – Colégio do Minho, Novembro.2014
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Dia Europeu das Línguas anima rotina escolar
O Colégio do Minho celebrou, a 26 de setembro de 2014,
o já tradicional Dia Europeu das Línguas, com a realização de
um concurso e uma sessão de sensibilização subordinada ao
tema “Dia Europeu das Línguas – A importância das línguas
no mundo atual”.
Foi em 2001 que o Conselho da Europa e da Comissão
Europeia instituiu o Dia Europeu das Língua e, desde então,
tem sido celebrado todos os anos no dia 26 de setembro,
visando celebrar a diversidade linguística como uma riqueza
do património comum da Europa a preservar. De facto, na
atual conjuntura de crescente mobilidade, globalização da
economia e tendências económicas em constante mudança, é
mais óbvia do que nunca a necessidade de aprender línguas e
desenvolver uma competência plurilingue e intercultural.
Neste ano letivo, e à semelhança dos anos anteriores, o
Colégio do Minho celebrou o evento com duas atividades
com públicos-alvo diferentes. Na Biblioteca Escolar do edifício-sede, foi proposta a realização de um questionário para
que os alunos pudessem testar os seus conhecimentos sobre
as línguas do nosso continente. Foi com agrado que se registou o sucesso da atividade, com 112 alunos do 2.º e do 3.º ciclo

a participarem no concurso “European Day of Languages”.
Realizado o concurso, foram apurados os cinco vencedores da
competição (ver classificação em anexo). No entanto, e acima
de tudo, fica o agradecimento aos participantes pelo sucesso
desta iniciativa e a esperança de que todos tenham aprendido
um pouco mais sobre as línguas da nossa Europa!
No mesmo dia, no pólo do ensino secundário, foi realizada uma sessão se sensibilização subordinada ao tema “Dia
Europeu das Línguas – A importância das línguas no mundo
atual”, dinamizada pela oradora Ellen McCarthy, do Centro
Britânico do Alto-Minho. Os alunos participaram de forma dinâmica e demonstraram muita curiosidade acerca da
experiência pessoal de Ellen McCarthy, uma poliglota que
fala e escreve em 11 idiomas e domina 4 alfabetos! Ellen, a
quem agradecemos o valioso contributo, sublinhou a importância da aprendizagem de diferentes línguas nesta nossa
“Aldeia Global” e demonstrou que aprender uma língua não
é assim tão difícil! A sessão contemplou ainda a realização de
um questionário, tendo os vencedores recebido como prémio
livros de autores consagrados da língua inglesa.
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Diogo Amaral, 8.º ano
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Gonçalo Correia, 9.º an
Inês Delgado, 9.º ano
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World Kindness Day: porque um gesto pode mudar uma vida

FACTOS:

No passado dia 13 de novembro, comemorou-se o World
Kindness Day (Dia Mundial da Bondade). Os alunos do 10.º
ano do Colégio do Minho decidiram dar o seu singelo contributo para o “efeito borboleta” de um movimento de bondade
que poderá mudar o mundo.
Quando, em 1963, o matemático norte-americano Edward
Lorenz referiu que “o bater de asas de uma borboleta no
Brasil pode desencadear um tornado no Texas”, talvez não
tenha imaginado que estaria a criar uma das analogias mais
poderosas da humanidade. Já imaginaram como seria o nosso
pequeno planeta se cada um dos mais de sete mil milhões
de seres humanos praticasse um pequeno ato de bondade no
mesmo dia? Tratar-se-ia de um tsunami de bondade global
que mudaria o mundo tal como o conhecemos. Sim, porque
então teríamos uma “fotografia” do melhor que a humanidade seria capaz de realizar, por mais fugaz que ela fosse. Numa
ideia que teve continuação no filme Pay it Forward (Favores
em Cadeia), a bondade-em-cadeia é uma das consequências
positivas mais frutuosas da Aldeia Global. Reflete-se (por
vezes) em certas redes sociais, como o Facebook, chega ao

conhecimento da população em geral pelos meios de comunicação tradicionais (jornal, televisão e rádio) e afeta mais de
80% da população mundial. Inestimável!
Com isso em mente, os alunos do 10.º ano do Colégio
do Minho uniram-se, deram as mãos e decidiram ajudar as
crianças desfavorecidas com algo que todos nós consideramos
um dado adquirido: água. “A obra vale pela densidade que
nos impõe”, afirma Eduardo Lourenço. Elezete, uma criança
de Timor-Leste, diz: “Tenho nove anos. E carrego um fardo
muito pesado. Sou eu que acarto água para a minha família.
Só consigo carregar dois jerrycans porque três magoam-me
muito as mãos. Dois já são muito pesados para mim”. No
âmbito do projeto da UNICEF “Alivie o fardo de uma criança”, os alunos do 10.º ano contribuíram com um donativo que
permite a instalação de um sistema de canalização de uma
comunidade inteira que permite levar água potável à casa
das crianças dessa comunidade. Isso irá aliviá-las do fardo de
percorrerem quilómetros para transportar água e permitirá
que as crianças passem esse tempo na escola.
A todos eles: OBRIGADO!

- Água contaminada, saneamento precário e falta de higiene provocam a morte de
4.000 crianças por dia!
- Em Timor-Leste, 40% da população rural não tem acesso a água em condições.
- Apenas 21% da população de Timor-Leste dispõe de água canalizada.
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Foi publicado no dia 29 de Novembro o Ranking das Escolas 2014.
A média geral dos exames nacionais realizados pelos alunos do ensino secuns:
liada
a
v
dário no ano letivo de 2013-2014 fixou-se nos 11,64 valores no ensino particular e
las a
esco 21
e
cooperativo, e mais de um valor abaixo, nos 10,34 valores, para as escolas da rede
d
6
Nº
pública.
Nos critérios usados para o ranking, o Colégio do Minho ocupa a 33ª
posição num total de 621 escolas, tendo obtido a média global de 12,57 valores.
No ano
letivo anterior, a sua média global foi de 10,13.
Notável é a posição do Colégio do Minho na disciplina de Português. Está posicionado no 1º
lugar do Ranking, com a média de 15, 83 valores.
A nível do distrito de Viana do Castelo, que dispõe de 19 escolas com ensino secundário, o Colégio do Minho é
instituição melhor posicionada na média geral:
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Ranking 2014 das Escolas Secundárias

Ranking 2014 das Escolas Secundárias no Distrito de Viana do Castelo
Escola / Colégio

Concelho

Posição Distrital

Posição Nacional Média Geral

Colégio do Minho

Viana do Castelo

1º

33º

12.57

Esc. Sec. Moserrate

Viana do Castelo

2º

108º

11,3

Esc. Sec. Ponte de Lima

Ponte de Lima

3º

112º

11,08

Esc. Sec. Santa Maria Maior

Viana do Castelo

4º

118

11,05

Coop. Ens. Ancorensis

Caminha

5º

124º

11,01

Esc. Bás/Sec. Sidónio Pais

Caminha

6º

185º

10,69

Esc. Bás/Sec. V.N. Cerveira

V. N. Cerveira

7º

278º

10,32

Esc. Bás/Sec. Melgaço

Melgaço

8º

316º

10,16

Esc. Bás/Sec. Barroselas

Viana do Castelo

9º

335º

10,09

Construção
vestuário 10º
de Carnaval344º
Esc. Bás/Sec Arga Lima
Viana de
do Castelo

10,05

Esc. Bás/Sec. Paredes Coura

Paredes de Coura

11º

419º

9,71

Colégio de Campos

V. N. Cerveira

12º

426º

9,68

Esc. Sec. Monção

Monção

13º

439º

9,60

Esc. Bás/Sec Arcozelo

Ponte de Lima

14º

442º

9,58

Esc. Bás/Sec. Arcos

Arcos de Valdevez

15º

444º

9,57

Esc. Bás/Sec. Ponte da Barca

Ponte da Barca

16º

459º

9,49

Esc. Bás/Sec. Valença

Valença

17º

498º

9,21

Esc. Bás/Sec. Monte da Ola

Viana do Castelo

18º

500º

9,21

Esc. Bás/Sec Pintor José Brito

Viana do Castelo

19º

509º

9,13

Fonte: Rankings do PÚBLICO/Universidade Católica Portuguesa

Apenas 25% das escolas conseguiram média positiva no exame nacional de Matemática. O Colégio do Minho, com uma
média de 11,12, ocupa a 70ª posição nacional e a 3ª no distrito.
Quanto ao 9º Ano, o Colégio do Minho obteve a 89ª posição num total de 1.247 escolas. A sua média, que o ano letivo
anterior foi de 3,27, subiu agora para 3,50 valores. Ocupa a 2ª posição a nível distrital.
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Visita de Estudo a Braga
No dia 25 de novembro, por volta das 8:40, os alunos do
10.º e do 11.º ano do Colégio do Minho rumaram a Braga. Foi
o ponto de partida de uma visita de estudo que se esperava
que fosse inesquecível.
A primeira parte do programa contemplou a visita às
instalações de uma empresa francesa de produção de placas eletrónicas, a Altrics. Para os mais desatentos, todos os
dispositivos eletrónicos e informáticos precisam de uma
placa principal (também chamada de motherboard, usando
o termo inglês) para funcionar. Os participantes tiveram
a oportunidade de observar in loco a forma como se monta uma placa eletrónica seguindo uma linha de montagem
rigorosa, constituída por três fases: a fase automática, na qual
centenas de minúsculos componentes são montados por via
de uma máquina que faz o trabalho 100x mais rápido que um
ser humano; a fase de soldagem, na qual os componentes são
fixados de forma permanente na placa; e a fase manual, ao
longo da qual dezenas de dedicados trabalhadores montam e
soldam componentes de maior dimensão individualmente.

Após uma passagem pelo Braga Parque, para almoçar,
o grupo dirigiu-se ao Instituto Português do Desporto e
Juventude para assistir à peça “Murder at the Manor”, uma
produção teatral original, baseada na estrutura narrativa dos
romances de Agatha Christie, produzida pela companhia
teatral Avalon Theatre Company, que brindou os presentes com um espetáculo interativo, divertido e colorido. Os
alunos Saul Narciso, Silvana Correia e Tatiana Vale deram o
seu precioso contributo, representando com brilhantismo os
papéis para os quais foram nomeados. 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 género policial e a expressões idiomáticas
da língua inglesa. 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.

CRIATIVIDADE - uma palestra
No passado dia 26 de Novembro,
os alunos do 9º ano do Colégio do Minho, acompanhados pelos professores
Vasco Oliveira, Sandra Meira, Olga
Marisa e Sofia Rodrigues, deslocaram-se ao Teatro Circo, em Braga para
assistir a uma palestra. Criatividade
foi o tema e contou com a participação da cientista Mónica Bettencourt,

do administrador da multinacional
Tekever, Ricardo Mendes e do músico
Pedro Abrunhosa.
Os três palestrantes fizeram a
demonstração da palavra “criatividade” com três exemplos completamente
distintos: no âmbito da ciência, da
tecnologia e da música.
Os alunos do 9º ano assistiram

com muita curiosidade e entusiasmo.
No fim, o cantor Pedro Abrunhosa
encantou-nos ao interpretar dois temas
da sua autoria: “Socorro, estou apaixonado” e “Para os braços da minha
mãe”.
Foi uma atividade muito educativa, que nos motivou de uma forma
muito interessante.
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Mas, afinal, Portugal é o quê?
Portugal já foi o país dos três efes: Fado, Futebol e Fátima. Mas também é o país de Saramago, Fernando Pessoa ou
Gil Vicente; dos pastéis de Belém, do cozido à portuguesa ou
vinho do Porto; da cortiça, do azeite, do bacalhau, do cavalo
lusitano; do Padrão dos Descobrimentos, do Palácio da Pena,
do Mosteiro dos Jerónimos…afinal Portugal é tanto!
Portugal é também D. João IV, é um povo pequeno mas
lutador e amante da sua pátria que no dia 1 de Dezembro de
1640 restaurou a INDEPENDÊNCIA portuguesa, libertando-nos da aliança ibérica.
Para assinalar este marco da História Portuguesa, que
já teve direito a feriado e deixou de ter, os alunos do 9º ano

escolheram símbolos portugueses (personalidades, gastronomia, produtos…) que mostram que valeu a pena lutar pela
restauração da independência. Afinal Portugal tem sabor a
bacalhau regado com azeite, adoçado com vinho do Porto
e um pastel de Belém, cheiro a cravos e a rio Tejo, toque
da cortiça, garra de um cavalo lusitano, alma de Fernando
Pessoa, som de uma guitarra portuguesa ou a vista do Palácio
da Pena.
“Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é
pequena?”

Podemos vir de pijama?
O Dia Internacional dos Direitos da Criança devia ser assinalado por
todas as crianças com toda a pompa e circunstância. É graças a quem lutou
por este dia que uma parte considerável das crianças a nível mundial goza já
de inúmeros direitos que por já fazerem parte da nossa cultura nem os valorizamos, no entanto não o devíamos esquecer porque há milhões de crianças
que ainda não os tem.
Para assinalar esta data e alertar para esta causa, instituiu-se em Portugal o Dia do Pijama. Quando a nossa Responsável de Turma nos falou sobre a campanha nacional, houve quem gostasse da ideia de vir para a escola
de pijama, talvez por preguiça, talvez por vaidade, talvez como desculpa
para comprar mais um, mas não era isso que se pretendia. Como já somos
um pouco crescidos a proposta era trazermos uma fotografia com o nosso
pijama de estimação.
O resultado foi muito engraçado mas ficou a faltar a festa do Pijama.
Quem sabe, para 2015.
Os alunos do 6º ano
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Andanças de um coro
No dia 16 de novembro, alguns
alunos do coro, acompanhados de
professores e de um funcionário,
deslocaram-se até Paredes de Coura
a fim de assistir ao “Festival Diocesano Jovem da Canção Jovem”.
Recentemente, o nosso Colégio
formou um coro, constituído por
professores e alunos do 2º e 3º ciclo…
Grupo que tem ensaiado todas as
semanas a fim de enriquecer ainda mais as festas e Eucaristias do
Colégio.
A fim de contactar com outras
realidades, alguns dos nossos colegas
tiveram oportunidade de assistir a
um Festival no centro cultural de
Paredes de Coura. Os nossos acompanhantes, a saber a Doutora Susana
e o professor Bruno Rocha participaram mais ativamente neste festival,
pois foram convidados para serem,
respetivamente, presidente de júri e
membro do júri.
Tivemos a oportunidade de
ouvir vários grupos que disputavam
um lugar na distrital, assim como
também do grupo “Godstones” que
apresentaram ao vivo o seu primeiro
álbum! Após as atuações, chegou
a altura de anunciar o vencedor: o
Grupo Coral de Serreleis foi o feliz
contemplado!
Foi uma experiência muito agradável e um incentivo para o nosso
grupo coral participar neste Festival
tendo em vista, talvez, até uma participação num próximo festival com
uma música inédita.

O Mar

Ó mar traiçoeiro
que os homens queres comer
no meio das nuvens de nevoeiro
não sei como te hão de vencer.
Ó mar sem fundo
tão tenebroso
vasto e húmido
nada é tão grande, e doloroso.
Ó mar tão rico
azul e salgado
comeste o velho pescador
que muito foi amado.
Ó mar gigante
tantas lendas contam sobre ti
e se todas são verdade
mais eu gosto de ti.
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