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Chegados novamente à quadra natalícia, já estamos
envolvidos no espírito que, nesta época, paira sobre nós. No
Colégio do Minho, este tempo de advento é vivido com a
intensidade que é própria de uma escola católica. A feitura de
presépios, os enfeites natalícios que vão sendo colocados pelos nossos alunos, a preparação para a festa de Natal, as campanhas de solidariedade, que nos levam a pensar nos mais
desfavorecidos, são sinais da nossa vivência do Natal. Com
pequenos sinais e gestos, podemos ensinar muita coisa e esta
época é um período do ano em que mais podemos falar em
solidariedade, ternura, paz, amor... Sentimentos que devem
orientar a vida de qualquer ser humano e que é necessário
cultivar para que sentimentos menos bons não se apoderem
do nosso coração.
Ao fazermos o balanço do ano de 2017, encontramos
ao longo do ano momentos que nos fizeram felizes e, certamente, recordamos também alguns momentos que nos
fizeram pensar no sentido da nossa vida. Pois bem, uns e
outros fizeram-nos crescer e cada dia que passa, se quisermos,
tornamo-nos mais e melhores seres humanos. Esta é uma
oportunidade que nos é oferecida em cada Natal - deixarmo-nos seduzir por este Deus que nos ajuda, cada dia que passa,
a sermos melhores seres humanos.

Este ano é também o ano marcado pelas comemorações
dos 75 anos do Colégio do Minho. 75 anos de história e do
cruzamento de muitas vidas que, de um modo mais direto
ou mais indireto, estiveram ou estão ligadas a esta grande
família. Partilhamos valores, sentimentos, conhecimentos
e aprendemos a ser homens e mulheres cada vez melhores e
empenhados na construção de um mundo que queremos cada
vez melhor.
É também uma oportunidade para recordar todos aqueles
que fizeram e fazem parte da grande família que é o Colégio
do Minho e dizer um muito obrigado, porque, juntos nos
mesmos ideais, continuamos a marcar a diferença no mundo
em que vivemos.
Faço votos para que a nossa comunidade educativa nunca
deixe de lado os valores pelos quais nos devemos orientar e
que dão sentido à existência do ser humano. Que o Menino
Deus nos ajude a crescer e a ser homens e mulheres cientes
da realidade do mundo, mas empenhados na construção de
um mundo melhor.
Um santo e Feliz Natal e um 2018 cheio de sonhos e realizações

Diretor do Colégio do Minho
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Arranque do ano letivo no Polo de Monção
Setembro marcou o regresso às aulas de dezenas de
alunos. O arranque do novo ano letivo, no Polo de Monção,
ficou marcado pela existência de mais uma turma.
O Colégio do Minho, em Monção, iniciou, assim, o novo
ano letivo com três turmas, com um total de 48 alunos, um
número que vem crescendo significativamente de ano para
ano.
No dia 8 de setembro, realizou-se a habitual receção aos

alunos, pais e encarregados de educação, no polivalente do
Colégio, onde foi apresentada a equipa pedagógica e dadas as
boas vindas, por parte do Diretor Ricardo Sousa. Seguiu-se
a receção aos alunos e encarregados de educação por parte de
cada docente, onde foram transmitidas algumas informações
e esclarecidas dúvidas por parte dos pais.
No dia 11 de setembro, procedeu-se ao início das atividades letivas.

Polo de Monção participou nas comemorações do 75º aniversário do
Colégio do Minho
De 2 a 7 de outubro, decorreram as comemorações do 75º
Aniversário do Colégio do Minho, em Viana do Castelo.
No âmbito dos festejos dos 75 anos do Colégio do Minho,
os alunos e professoras do Polo de Monção participaram,
durante essa semana, em várias atividades.
No dia 3 de outubro, Dia do Colégio do Minho, os alunos
e professoras deslocaram-se a Viana do Castelo para partici-

par no Festival 75 (percurso pela cidade, festival e piquenique), num convívio salutar. No dia 6 (sexta-feira), participaram na Eucaristia, presidida pelo senhor Bispo, D. Anacleto
de Oliveira e na Cerimónia de Padrinhos/Afilhados.
No dia 7 de outubro, as professoras do Polo de Monção
marcaram presença na Sessão Solene comemorativa dos 75
anos do Colégio do Minho.
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Semana da Alimentação
De 16 a 20 de outubro, o Polo de Monção comemorou
a Semana da Alimentação, com a dinamização de várias
atividades.
Durante essa semana, os alunos tiveram oportunidade de participar em sessões temáticas sobre alimentação
mediterrânica, visitar o Mercado Municipal, onde compraram legumes e fruta para as suas refeições, realizar

design com frutas e fazer um lanche saudável, com a colaboração da EPRAMI. Os alunos tiveram, ainda, oportunidade de realizar atividades de expressão plástica e cantar
músicas alusivas ao Dia da Alimentação.
As várias atividades contribuíram para uma maior
consciencialização da importância de uma alimentação
saudável.

Polo de Monção vai ao teatro
Super-heróis
No dia 18 de outubro, o Polo de Monção recebeu a Companhia de Teatro Infantil
AnimArte, para a realização de um espectáculo.
No âmbito do Plano Anual de Atividades, esta companhia de teatro levou ao palco
o espectáculo “Super-heróis”, uma peça teatral que mostra como lidar com o medo.
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Halloween no Polo de Monção
No dia 31 de outubro, os alunos, professoras e funcionárias do Polo de
Monção festejaram o Halloween.
Durante a tarde, os alunos vestiram os seus disfarces e participaram em
diversas atividades e jogos relacionados com o Halloween, que envolveu a
participação do Centro Britânico.
No final, realizaram um lanche monstruoso com as coisas que trouxeram,
onde não faltou imaginação e criatividade.
As crianças divertiram-se imenso neste dia.
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Magusto de S. Martinho
No dia 10 de novembro, realizou-se o tradicional magusto de S. Martinho, no Colégio do Minho,
em Monção.
Cumprindo a tradição, os alunos levaram castanhas para o colégio, para realizarem o magusto de
S. Martinho. Durante a tarde, assaram e comeram
as castanhas, cantaram canções alusivas ao Dia de
S. Martinho, saltaram e correram, aproveitando o
sol e calor que se fazia sentir.
Foi uma tarde divertida, onde as tradições e
costumes do nosso povo não foram esquecidos, preservando assim o nosso Património Cultural, junto
dos mais novos.
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Polo de Monção assinalou o
Dia Nacional do Pijama
No dia 20 de novembro, celebrou-se o Dia Nacional do Pijama,
uma iniciativa solidária da Associação Mundos de Vida.
O Polo de Monção associou-se, uma vez mais, a esta causa solidária, que lembra que todas as crianças têm direito a crescer numa
família. Por isso mesmo, nos dias que antecederam esta data, os
alunos tiveram oportunidade de realizar um conjunto de atividades
lúdicas e educativas, inspiradas pela Missão Pijama. Em sala de aula,
tiveram oportunidade de ouvir a história do livro “O Botão Invisível”, uma maravilhosa história sobre a importância das memórias na
nossa vida. Inspirados na temática do livro, os alunos foram desafiados a elaborarem o seu botão mágico, com recurso a diferentes tipos
de materiais e usando a sua imaginação. O resultado foi surpreendente. Surgiram botões mágicos bidimensionais, outros tridimensionais, que deram um colorido especial ao colégio. Os alunos do
colégio mostraram que são solidários e trouxeram os seus mealheiros
com donativos, que recolheram junto dos seus familiares e amigos,
um contributo importante para esta causa.
No dia 20 de novembro, as crianças foram para o colégio vestidas de pijama e levaram as suas almofadas e peluches preferidos.
Durante o dia, participaram em diversas atividades educativas e
divertidas, nomeadamente na coreografia da Dança- Canção da
Missão Pijama.
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Polo de Monção participou na Caminhada Solidária e Abraço Solidário
No dia 4 de dezembro, o Polo de Monção participou na
Caminhada Solidária e Abraço Solidário, organizada pelo
Agrupamento de Escolas Deu La Deu Martins, em Monção,
para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se comemora anualmente no dia 3 de dezembro.
Integrado no Plano Anual de Atividades, o Agrupamento
de Escolas Deu La Deu Martins promoveu este evento com
o objetivo de comemorar esta data, convidando o Colégio do
Minho para se juntar à causa.
A data tem como principal objetivo a motivação para
uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência

e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do
bem-estar destas pessoas.
A meio da manhã, a comunidade escolar concentrou-se
na Praça Deu La deu, em Monção, ponto de partida e chegada
da caminhada.
A atividade levada a cabo nesse dia pretendeu sensibilizar a população para a necessidade de construir uma
sociedade inclusiva e para todos. Pretendeu consciencializar
a sociedade para a igualdade de oportunidades de todos os cidadãos; promover os direitos humanos; celebrar as conquistas
da pessoa com deficiência e pensar a inclusão dessas pessoas.

Festa de Acolhimento
No sábado, dia 9 de dezembro, realizou-se a celebração da Festa do Acolhimento às crianças do 1º ano
de catequese do Colégio do Minho, Polo de Monção, na
Igreja Matriz.
A celebração da Eucaristia foi presidida pelo padre
Joel Rodrigues e solenizada pelo grupo coral do colégio.
A parte musical ficou a cargo dos professores de música e
de dois encarregados de educação, que colocaram os seus
talentos ao serviço dos outros, para abrilhantar ainda
mais a cerimónia.
A celebração foi simples, mas repleta de simbolismo,
para estas crianças, pais e familiares, que as acompanharam em mais uma etapa da vida cristã.
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A biblioteca vai à escola
No dia 11 de outubro, no âmbito do projeto “A biblioteca vai à escola”,
recebemos a visita das personagens do livro “Hipólito, o filantropo” de Eric
Many. Os alunos assistiram muito animados à encenação da história que
tinha como mensagem subjacente os problemas de comunicação e de entendimento gerados pela não compreensão do significado das palavras.
Turma 1º A

Magusto/corta-mato
No dia 10 de novembro, os alunos do Colégio do Minho foram até à Quinta
de S. Lourenço, em Darque, para festejar o Magusto. Aproveitando a ocasião,
realizou-se o corta-mato, que contou com participantes de todas as turmas. No
final desta atividade, houve lanche para todos e castanhas quentinhas. Antes de
regressarmos ao Colégio, foram entregues as medalhas aos vencedores.
Turma 1º A
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Super-Heróis
No dia 18 de Outubro, à tarde, as turmas
do 1º Ciclo assistiram
a um espectáculo de
Super-Heróis, pelo grupo de teatro «Animateatro» do Seixal, que nos costuma
presentear desde há alguns anos, por esta altura, com uma
bela e sempre divertida peça de teatro.
Desta vez, representaram a história de dois super-heróis,
o Super-Tó e a Super-Tina, que mostraram ser muito valentes na luta contra o medo.
Eles ajudaram a D. Casimira. Ela tinha medo de sair

de casa e do escuro. Os Super-Heróis deram-lhe uns óculos
especiais para ela ver as coisas de outra maneira e para deixar
de ter medo de sair à rua.
Também ajudaram um menino chamado Rafa a deixar de
ter medo de ir à escola e de conviver com outras pessoas, conversando com ele e ensinando-lhe como é bom ter amigos.
Os Super-Heróis ensinaram-nos que não precisamos de
ter medo de tudo e que podemos combater o medo com os
nossos Superpoderes.
Turma do 2º A

Trabalho de Iar

a Sá, 2º ano

A nossa visita ao Continente bom dia

No dia 19 de outubro de
2017, os alunos do 1.º ciclo do
Colégio do Minho realizaram uma visita de estudo ao Continente bom dia, no
Estação Viana Shopping. O 1.º e o 2.º
ano foram durante o período da manhã
e o 3.º e 4.º ano foram no período da
tarde.
Quando chegámos a esta superfície comercial fomos recebidos pela
chefe de loja, a D. Marta, e pelo seu
colega que nos deram as boas vindas.
A seguir, fomos divididos por grupos

e fizemos uma visita
guiada pelas diferentes
secções de frescos da
loja. Assim, ficámos a
conhecer como funcionava: a charcutaria, a peixaria, a
padaria, os frutos e legumes, o talho e a
padaria. Os profissionais que lá trabalham ajudaram- nos a conhecer melhor
os alimentos saudáveis e os menos
saudáveis, qual a sua origem, qualidade
e como eram preparados. Foram todos
muito simpáticos.
No final da visita, todos os alunos
receberam de oferta um saco com um
lanche saudável. Foram muito simpáticos, eu gostei muito desta visita de

estudo.
Maria Flor Oliveira, 3.º ano.
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O Dia Mundial do AVC
O Dia Mundial do AVC, Acidente Vascular Cerebral comemora-se a 29 de outubro. Para assinalar este dia e sensibilizar a comunidade educativa para a sua importância, realizaram-se no Colégio algumas atividades.
No dia 27 de outubro, sexta-feira, no turno da manhã, os alunos do 3.º e 4.º ano
foram à sala do 6.º B para ouvir os senhores enfermeiros Artur e Humberto, numa
palestra sobre esta doença. Primeiro, explicaram-nos o que era o AVC e quais as zonas
do nosso corpo que podem ser afetadas. A seguir, pudemos ver um filme sobre os fatores de risco e fatores de proteção.
Neste dia, à tarde, os alunos do 1.º Ciclo puderam relaxar
e fazer uma aula de Yoga, no jardim, junto à Igreja da Sr.ª
D’Agonia. Todos os participantes levaram roupas
confortáveis, uma toalha e deslocaram-se até ao
local, onde eram aguardados por uma instrutora
de Yoga. Foi muito engraçado, porque até as
minhocas quiseram participar!
Sérgio Chen e Tomás Afonso, 3.º A.

Trabalho

ina Silva,

de Catar

4º ano

Trabalho de Mercedes

Rego, 4º ano

O Dia da Alimentação
No dia da Alimentação, a 16 de outubro, a minha mãe que se chama Elizabete
Pimenta e que é engenheira agrónoma veio ao Colégio falar com os alunos do 1.º
Ciclo sobre o benefício de substituirmos alguns alimentos menos saudáveis por
alimentos naturais e mais saudáveis.
Esta sessão decorreu na sala laranja, teve a duração de 45 minutos e os alunos
foram divididos em dois grupos: 1.º e 2.º ano e 3.º e 4.º ano.
Ela explicou-nos que podemos substituir o chocolate, que tem muito açúcar,
pela farinha de alfarroba e fazer bolos mais saudáveis. A seguir, vimos a alfarroba
que é fruto que vem numa vagem e que é cultivado mais no Sul de Portugal. No
final, todos os alunos puderam provar o bolo de alfarroba.
Foi uma atividade muito interessante!
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Pão-por-Deus e Halloween, um dia preenchido
O dia 31 de outubro foi muito
preenchido para nós. Durante a manhã,
celebrámos o Pão-por-Deus; no período
da tarde participámos no Halloween.
O Pão-por-Deus é uma tradição
portuguesa muito antiga, que ainda se
mantém em algumas regiões do nosso
país, principalmente na zona centro.
Consiste nas crianças andarem de porta
em porta, no dia 1 de novembro, pedindo o ‘Pão-por-Deus’ ou o ‘Bolinho’,
recitando pequenos poemas. Recebem
alguns bolinhos próprios desta época
de Todos os Santos, assim como frutos
secos ou frutos da época e algumas
guloseimas.
Para mantermos esta tradição, nós,
e alguns meninos de outras turmas, trouxemos frutos secos
para partilharmos com os
nossos colegas. A
nossa professora fez os
bolinhos,
ou

brindeiras doces, como também são
conhecidos. Com todas estas delícias
fizemos um pequeno piquenique na sala
5, foram momentos de partilha muito
agradáveis.
Este ano as brindeiras doces não
foram só para nós, cada aluno do nosso
Colégio recebeu uma, que nós com
muito carinho colocámos em saquinhos
e acompanhámos com um pequeno poema. Desta forma, os nossos colegas ficaram a conhecer esta tradição que nós,
e alguns meninos de outras turmas,
já conhecemos, mas que não é muito
usual no
nosso distrito.

Ao início da tarde disfarçámo-nos para nos irmos divertir na festa
de Halloween. É sempre um momento
fantástico e rico em brincadeiras, com
desfile para escolha do melhor disfarce, havendo este ano um concurso de
abóboras. O prémio de melhor fantasia
foi para a Catarina Silva do 4º Ano,
sendo igualmente do 4º Ano a abóbora
considerada a mais assustadora.
O Halloween não é uma tradição
portuguesa, mas já se enraizou na nossa
sociedade. Podemos dizer que é uma
tradição parecida com a do Pão-por-Deus, pois na noite de 31 de outubro
também se anda a pedir de porta em
porta uma ‘doçura ou travessura’.
Turma do 2ºA

Trabalho de

Carolina M

iranda, 2º an

o
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Dia Nacional do Pijama
O Colégio do Minho festejou o Dia do Pijama e todos os
alunos do 1.º Ciclo vestiram os seus pijamas para este dia tão
especial. Todos os anos, esta atividade é promovida, em todas
as escolas do país, pela Associação Mundos de Vida e tem
fins solidários, nomeadamente prestar ajuda a crianças que
não vivem com as suas famílias.
No início do mês, todos os alunos receberam o mealheiro
da casa pijama para construir, levar para casa para angariar
donativos dos familiares e amigos. Depois, nas aulas de
expressões físico-motoras, com a ajuda da professora Rita,
ensaiaram a coreografia da dança que este ano teve como padrinhos musicais os ÁTOA, com a canção Família, e Cifrão

Trabalho de Salvador,

2º ano

(padrinho artístico) concebeu uma dança.
Este ano, os alunos ouviram a história “O Botão Invisível” e realizaram algumas atividades sobre o tema “A importância da família”.
No dia 20 de novembro, todos os meninos e meninas do
1.º Ciclo trouxeram os seus pijamas vestidos, os mealheiros e
dançaram a dança que tinham ensaiado.
Todos os anos, os alunos do nosso Colégio são solidários
com outros meninos e mostram como é importante ajudar
outras crianças.

Trabalho de Frederico Durães,

Trabalho realizado pela turma do 3.º A

Trabalho de Tiago

3º ano

Guia, 3º ano

A Menina Catita e Afonso Rei de Portugal
No passado dia 15 de novembro, pelas 10h, recebemos no Colégio do Minho
a autora Ana Caramez para apresentar
a obra “ A Menina Catita e Afonso Rei
de Portugal”.
Segundo nos contou, o Colégio do
Minho fora a sua segunda casa, onde
viveu os melhores anos da sua vida e,
aprendeu a amar a disciplina, História.
A obra A Menina Catita fala de
uma criança com espírito de investigadora, capaz de descobrir, o encanto contido em cada pormenor
da História de Portugal e, com
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uma imaginação que a transporta para
o passado e, lhe permite, conhecer e
conversar com os personagens que fizeram parte dessa mesma História. A sua
paixão é contagiante e, com a Catita,
todas as crianças vão sentir que aprender História é estimulante e divertido.
A apresentação da obra foi recriada
pela própria autora, com pequenos personagens e adereços, envolvendo assim
os alunos, captando-lhes a atenção e a
vontade de gostar de História.
A autora não deixou este encontro
com os alunos, sem antes proporcionar

um momento de diálogo muito animado, em volta de sugestões e divertidas
ideias para continuação da história desta
obra.
A autora também referiu que é
proprietária do espaço “Estórias entre
linhas” localizada na Rua Mateus Barbosa, n.º 8, Viana do Castelo.
O contacto dos alunos com autores
é enriquecedor e, cria dinâmicas no
âmbito da literacia.
Turma do 4º Ano
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Aniversário do
Colégio do Minho
O Colégio do Minho comemorou
75 anos ao serviço da educação.
Durante a semana de 2 a 7 de
outubro foram várias e diferenciadas as
atividades em que os alunos estiveram
envolvidos, já que se trata de uma data
muito importante, a cada ano escolar, o
aniversário do nosso Colégio.
Todo o 1.º Ciclo esteve envolvido
nas atividades definidas pela comissão
organizadora das comemorações dos 75
anos.
No dia 3, todos os alunos do Colégio, do 1.º ao 12.º ano saíram à rua,
num passeio, até ao agradável parque da
cidade, onde foram muitas as atividades
desenvolvidas, desde as brincadeira nos
insufláveis, jogos com bola, pinturas
faciais, circuito numa pista com karts…
até à fotografia aérea, da comunidade
escolar dos dois polos, Viana do Castelo
e Monção, em que todos representaram
o logótipo associado à data comemora-

tiva.
Da agenda também fizeram parte
outras atividades, nomeadamente,
a comemoração do Dia Mundial do
Animal, de seu protetor S. Francisco
de Assis, com a demonstração de cães
treinados, dinamizada pela polícia no
recreio do próprio Colégio e a palestra
sobre os cuidados e deveres a ter, com
a vida animal referidos pela veterinária
convidada.
No dia 6 de outubro, sexta-feira,
durante a manhã, os alunos assistiram
no seminário, à eucaristia celebrada pelo senhor bispo D. Anacleto e
da parte da tarde, mais uma vez, os
insufláveis e o mundo da brincadeira,
proporcionaram momentos divertidos
aos alunos. Além da brincadeira nos
insufláveis também decorreu a cerimónia dos padrinhos e afilhados, em que
os envolvidos foram os alunos do 4.º e
1.º ano, respetivamente, os padrinhos e

afilhados dos polos de Viana do Castelo
e Monção. Nesta cerimónia foram trocadas lembranças simbólicas registando
o momento.
No dia do encerramento, sábado,
dia 7 de outubro, estiveram presentes
no auditório Prof. Lima de Carvalho
várias entidades, eclesiásticas, convidados ligados à educação e à política entre
muitos outros, para assistir a uma cerimónia formal de elogio à grandiosidade
do Colégio, intercalada com momentos
musicais, apresentados por alguns alunos. Seguiu-se o almoço convívio entre
todos, no Colégio.
Para registar esta data comemorativa, todos os alunos fizeram textos, ilustrações e poesias. A título de exemplo
ficam as poesias de alguns alunos.
Turma do 4º Ano
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Bodas de Diamante fez
Foi uma bela festa
Isto tudo de uma só vez
Para comemorar esta
Dia 3 de outubro, dia!
Ai! Bendito sejas tu!
Até os animais cantam!
Ovelha méééé! E a vaca muuuu…
Do 1.º ao 12.º ano.
Pelas ruas de Viana!
Tudo a cantarolar!
Com a força de uma semana!
QUEM É? QUEM É?
QUEM É QUE VEM AÍ?
É A MALTA DO COLÉGIO
QUE CHEGOU AGORA AQUI!
Cá estamos Parque da Cidade!
Para muita brincadeira
Para dançar e cantar
E para muita maluqueira!

Bolo não houve
Mas não faz mal
Pelo menos não comi couve
Mas pareceu um festival
Com DJ e tudo
Sempre a dançar
Alunos, professores, ninguém ficou mudo
A festa toda a cantarolar
O dia chegou ao fim
Agora só para o ano
Mas digo isto para mim
Conta-me tudo mano
		

Rita Seabra, 4.º A

E agora, mesmo agora
Eu, tu, nós com muito carinho
Todos nós devemos dar
O!
TRÊS VIVAS AO COLÉGIO DO MINH
Mercedes Rego, 4.º A
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vida
amor
lida
cheio de cor

A eucaristia foi bela
E a diversão também
O meu coração mela
Com a alegria vinda de alguém

Comidinha, que regalo!
e!
Todos do Colégio fazemos part
os
os,
alun
Os professores, os
funcionários!
e!
Todos conseguimos ir até Mart
Foi um dia sem palavras!
De facto emocionante.
Devemos agradecer a Deus
De hoje em diante.

75
75
75
Um

Todos juntos a cantar
Pela uma cidade fora
Só nos apetece dançar
E ver quem ali mora
75 ANOS
a traba
lhar
Toda a
gente é
brilhant
Com as
e
mentes a
cintila
Dizem q
r
ue vale
um diam
ante
Se neste
Colégio
Trabalh
estás
ar não
é probl
Um bom
ema
espaço
faz
Este é
o meu l
ema
Com mui
to esfo
rço e e
Longa v
mpenho
ai a tu
a vida
Com mui
to amor
e carin
Esta po
ho
esia se
rá senti
da
Alice D
omingue
s, 4.º A

Vive a vida meu Colégio
Vive também em harmonia
Vive com alma e paz
Desejo-te um feliz dia
Luana Costa, 4.º A
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Alice e o País das Maravilhas no Gelo
No passado dia 7 de dezembro, o 1.º Ciclo do polo
sede, juntamente com os colegas do polo de Monção,
deslocou-se ao MAR Shopping, Matosinhos, para assistirem ao espetáculo Alice e o País das Maravilhas no
Gelo, baseado na obra de Lewis Carroll (1865), sendo o
primeiro musical em Portugal com cenografia inteiramente digital.
Este espetáculo surge na época natalícia com muito
sucesso à semelhança de outras histórias “O Quebra-nozes”, “A Branca de Neve”, “A Cinderela” e “A
Bela e o Monstro”, apresentadas num musical em que
o espaço envolvente é o gelo. Todos estes espetáculos fizeram e continuam a fazer, as delícias dos mais
pequenos e não só.
Alice e o País das Maravilhas no Gelo conta-nos a
história de um chapeleiro no mínimo excêntrico e uma
rainha que comanda um exército de vários naipes e que
ameaça a todos cortar a cabeça. São estas as personagens a que Pedro Górgia e Sandra Celas darão vida. Do
elenco fazem ainda parte Inês Ramos e Filipa Raquel,
ambas no papel de Alice.
Como distinguir um sonho da realidade? Será isso
importante, ou será a mistura dos dois que torna a vida
um lugar mágico?
Em Alice e o País das Maravilhas no Gelo, a protagonista é uma menina muito especial que dá espaço aos

sonhos,
para que
ganhem
vida e a
desafiem para lá da mais
delirante imaginação.
Na história, Alice
persegue o apressado
Coelho branco e cai por
um buraco que a leva ao País das Maravilhas, onde se depara não só com as mais estranhas
histórias, como também, com as personagens mais
absurdas. Animais e flores falantes, poções mágicas,
criaturas loucas, um exército ridículo, um Rato guloso
num julgamento absurdo e uma Rainha de perder a
cabeça, são algumas das personagens que a vão acompanhar, nesta verdadeira epopeia, à fantasia e ao riso.
Alice e o País das Maravilhas no Gelo é sem dúvida um clássico que fica na memória de quem assiste, já
que, a banda sonora, o cenário, as cores, as vozes, e as
gargalhadas proporcionam momentos muitos agradáveis.
Turma do 4º Ano
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Festa do Halloween

Como já é
habitual, no final do mês de outubro, mais precisamente no dia 31, em grande parte
do mundo, é comemorado o dia de Halloween, famoso pelas
diversões e costumes assentes em particulares temáticas, tais como: bruxas, fantasmas e abóboras. Claro que as tradições, como a tão conhecida “doçura
ou travessura” e os desfiles noturnos pela cidade, também marcam presença neste dia.
O Colégio do Minho, como não podia deixar de ser, não ficou indiferente a este festivo
costume e, como já é habitual, as duas turmas finalistas do 9.º ano ficaram encarregues da organização da tradicional festa, visando a comemoração de um alegre Halloween em conjunto com toda
a comunidade escolar, o que inclui o 1.º, 2.º e 3.º ciclo e uma angariação de fundos para a viagem de final
de ano.
Pondo “mãos à obra”, as turmas finalistas do 9.º ano uniram-se numa só e elaboraram estratégias para o
bom funcionamento da festa, desde os aperitivos à doçaria, passando pela decoração do ginásio onde, posteriormente, esta iria decorrer.
Depois de horas de trabalho e empenho, estava na hora do reconhecimento de todo este processo de força e
muita dedicação e, por volta das 14:30h, todas as turmas do Colégio se dirigiram para o ginásio. Depois de abertas
as portas, a música, detalhadamente escolhida, deu as “Boas-Vindas” a todos os alunos e professores, criando um
ambiente divertido e agradável.
Mais uma vez, as turmas organizadoras tiveram o cuidado de pensar nas diferentes classes etárias, desde os
mais novos até aos mais crescidos, proporcionando diferentes atividades para cada gosto, como: jogos tradicionais no pátio da escola; um concurso de abóboras (elaboradas por cada uma das turmas, sendo uma delas realizada por um professor da comunidade educativa) e, como não podia deixar de ser, um desfile de máscaras
onde pudemos contar com a participação das mais originais e criativas fantasias. Num cenário onde as
cores, os doces e, principalmente, o divertido e amigável espírito sugeriam Halloween, nada mais era
necessário.
Toda a escola participou ativamente e colaborou para o sucesso da atividade, tornando
esta em mais uma inesquecível memória deste estabelecimento!
Redatores do Mirante – Dez.2017
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Os alunos do 7º foram ao cinema … francês!
No dia 7 de novembro 2017, pelas 14h30, os alunos do 7º ano A e B do Colégio
assistiram, no teatro Sá de Miranda, à sessão de cinema: “Tour de France” inserida no 18º festival do cinema Francês. Esta atividade de carácter lúdico permitiu
aos alunos consolidar as aprendizagens e descobrir um pouco mais da cultura e
língua francesa.

“Um filme que faz amar a França”
Uma longa-metragem que traz no elenco o rapper Sadek e o ícone do cinema
francês e internacional Gérard Depardieu.
Uma história muito atual e repleta de emoções, que envolve vários temas
relacionados com a religião, o racismo… a Tolerância é o mote do filme.

Corta-Mato
Como já é tradição, realizou-se o corta-mato do Colégio do Minho, na quinta de S.
Lourenço, onde é feito o apuramento para o corta-mato distrital. Este ano, coincidiu com o
nosso Magusto, no dia 10 de novembro!
A atividade decorreu com muita animação e com uma excelente prestação dos vários
alunos que participaram. Os espectadores também contribuíram para o bom desenrolar da
atividade, já que apoiaram os corredores e ainda animaram o dia.
Felizmente não houve a necessidade de assistência médica, mas não podemos deixar
de destacar a presença da Cruz Vermelha, que esteve sempre pronta para ajudar!
No fim de todas as corridas houve ainda uma subida ao pódio, onde os três melhores
classificados de cada escalão foram aplaudidos e presenteados com uma medalha entregue
pelo nosso Diretor, Dr. Ricardo Sousa.
Parabéns aos vencedores e a todos os participantes!
Redatores do Mirante – Dez.2017
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Literatura
Hospital tão singular
António Manuel Couto Viana não é, certamente, um
nome desconhecido do público, tendo várias obras admiradas
por todo o Portugal. Encenador, tradutor, poeta, dramaturgo,
ensaísta, ator, contista e artista plástico, nascido em 1923 e
cuja morte, em 2010, nos deixou uma vasta e rica obra destinada a leitores de todas as idades, é considerado por muitos o
melhor poeta natural de Viana do Castelo.
Hospital, o poema-reportagem, publicado em 2000 pela
Câmara Municipal de Viana do Castelo, foi escrito durante o
período em que este esteve internado num hospital. Contém
a quantidade certa de crítica e de ironia, dando-nos também
um sentimento de tristeza pelo contexto em que foi escrito.
A ilustração da capa deste singular e formidável livro
assim como todas as outras ilustrações é da autoria de Juan Soutullo, seu filho. O desenho
da capa pode ser interpretado de várias
formas, sendo que exterioriza a ideia
de dor e sofrimento dos doentes,
mostrando um pé magoado. As
restantes ilustrações são cativantes, por serem também a preto e
branco, realçando o mais importante na composição.
A obra está estruturada em
várias partes, sendo que é intro-
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duzida por uma carta-prefácio de João Bigotte Chorão que
testemunha desde logo, através das suas palavras amigas, o
talento de Couto Viana e o seu excecional caráter. Seguidamente, é possível observar poemas subordinados à temática
da saúde. Em primeiro lugar, Hospital representa em geral a
dor dos pacientes e a descrição sublime e genuína de vários
doentes assim como as situações em que se encontram.
Assim o poeta expõe o chinês, o doido senil, o filósofo, o colérico e o bom samaritano. Ainda, neste livro, nos é demonstrado o carinho incomparável que o eu lírico tem para com o
pessoal da enfermagem, seus anjos da guarda, mas também o
olhar satírico das condições de funcionamento e do equipamento do espaço hospitalar retratado no poema
“Juízo final”.
Esta é uma obra, definitivamente,
a ler ou a reler com encanto, pois
mostra a verdadeira essência de
António Manuel Couto Viana,
poeta vianense tão conceituado.
A nós cabe o prazer imenso de
a admirar e de a dar a conhecer a todos!
Mariana Isabel Viana
Neto, 10.º B

mirante

Conversas à volta de António Manuel Couto Viana
No passado dia 17 de novembro, realizaram-se duas
tertúlias literárias à volta das obras do poeta, dramaturgo,
contista, ensaísta, encenador e ator António Manuel Couto
Viana na sala de convívio do polo do secundário do Colégio
do Minho. A tertúlia da tarde foi dirigida aos alunos do 10.º,
11.º e 12.º anos, que, ao longo do primeiro período, leram os
livros deste autor. A outra aconteceu à noite para a comunidade educativa e contou com a presença especial dos ensaístas
David Rodrigues e Joaquim Escaleira.
Durante a tarde, os alunos participantes desta atividade
encontraram-se para debater as suas opiniões sobre alguns
livros que leram do autor António Manuel Couto Viana.
Houve a participação de tantos alunos que a Professora Paula
Ribas, organizadora deste evento, teve de realizar duas sessões da tertúlia.
Neste convívio, foram analisados criticamente textos de
registo mais autobiográfico, livros de poesia (como O Hospital, A criança é rima de esperança, entre outros) e narrativas
(lendas e contos pícaros). O espaço foi muito convidativo ao
diálogo devido também à exposição de livros do autor, que a
Biblioteca Municipal de Viana do Castelo gentilmente emprestou para o efeito e à decoração da sala, com a exposição

de alguns desenhos do filho de Couto Viana.
Neste ambiente acolhedor, os alunos, além de debaterem
ideias, tiveram acesso a livros antigos do escritor onde puderam perceber e admirar a escrita e o estilo do mesmo. Para
completar o ambiente harmonioso que se sentiu, também
havia uns biscoitos e chá que foram servidos para agrado de
muitos.
À noite, o vereador da Câmara Municipal, Ricardo Carvalhido, o diretor, alguns professores do colégio mas também
da Escola Secundária de Santa Maria Maior, os encarregados de educação e alguns alunos tiveram a oportunidade de
ouvir os ensaístas Joaquim Escaleira, David Rodrigues e
Paula Ribas que traçaram uma leitura mais autobiográfica ou
autográfica da sua obra dramática, narrativa e poética, respetivamente. Alguns alunos como Ricardo Franco, Francisca
Tenedório, Inês Rego, Mafalda Rego e Inês Delgado ainda
leram alguns dos poemas de António Manuel Couto Viana,
tendo sido esta última acompanhada ao piano pelo aluno
Gonçalo da Câmara.
Daniela Vilas Boas, Beatriz Calçada e Sara Antunes, 10º A
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Colégio do
Arte, esplendor e beleza na capela do seminário
diocesano
No corrente ano letivo,
o Colégio do Minho celebra
as suas Bodas de Diamante.
São 75 anos ao serviço da
educação de crianças e jovens!
E tal é motivo para recordar e
comemorar!
Como o Colégio do Minho
tem a data do seu aniversário
a 3 de outubro, achou-se por
bem destacar a semana de 2 a
7 (de outubro) com uma série
de atividades, por forma a, num
ambiente festivo, comemorar
os 75 anos de existência da
instituição.
Foi uma semana diferente,
mais alegre, mais descontraída,
mas não menos rica em aprendizagens e em crescimento!
Contudo, além das atividades realizadas nesta semana,
desde o início do ano letivo
outras têm sido levadas a cabo
(e continuarão!), no âmbito
destas comemorações!
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No âmbito das comemorações dos 75
anos do Colégio do Minho, no passado dia
dois de outubro, decorreu a cerimónia “Arte,
esplendor e beleza” na capela do seminário
diocesano, em Viana do Castelo, organizada pela estilista e professora do Colégio do
Minho, Isabel Lima.
O diretor do estabelecimento, Ricardo
Sousa, inaugurou a solenidade com um discurso de abertura à semana de celebrações
evocativas da data. Para presentear os convidados, o público ouviu a fabulosa música
“Avé Maria” da Beyonce por Bruno Rocha
e Sofia Simões. Posteriormente, a discente
Maria Rodrigues do 12.º ano declamou o
poema “Revelação” de José Tolentino Mendonça. Sucedendo-se a entrada de “Talha
dourada” para o altar ao som de “Curación
mágica”. E, a plateia recebeu os “Vitrais”,
um conjunto de alunas, encarregados de

educação e professores que desfilaram com
as túnicas desenhadas e confecionadas por
Isabel Lima, dirigindo-se por filas para as
bancadas laterais ao som de “Aleluia” de
Alexandra Burke por Sofia Simões. De seguida, o aluno Luís Oliveira do 11.º ano recitou a composição poética “A Fala do Rosto”
de José Tolentino Mendonça, entrando após
os alunos do 1.º ciclo, ao som de “Eu se…” de
Sara Tavares por Ana Margarida Dias. Para
concluir o evento, os seminaristas, adornados de paramentos e estolas, subiram até
ao altar ao som do canto gregoriano. E, em
apoteose, ouviu-se “Longe do Mundo” (banda sonora de “Corcunda de Notre Dame”)
cantada por Sofia Simões acompanhada pelo
fantástico coro colegial dos “Vitrais”
Ana Barreto, 12.º A
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75 anos
Bridge no Colégio do Minho

No dia 2 de outubro, um grupo de jogadores de Bridge, um jogo de cartas, deslocou-se ao Colégio do Minho,
com o objetivo de divulgar este desporto e ensinar os
alunos como praticá-lo.
Poderíamos pensar, à partida, que ensinar a “jogar
cartas” numa escola não é algo muito normal, contudo,
se atendermos que o Bridge é um dos quatro “desportos
da mente”, a par das Damas, do Xadrez e do Go, já conseguimos perceber melhor este enquadramento. É que,
na verdade, o Bridge estimula o cérebro e desenvolve o
raciocínio matemático e lógico.
Foi uma atividade interessante, realizada no âmbito
das comemorações do 75.º aniversário do Colégio do
Minho.

Programa Comemorativo dos
75 anos do Colégio do Minho
2 de out | Bridge
2 de out | Painel dos 75 anos
2 de out | Arte Esplendor e Beleza
2 de out | Sessão de abertura
3 de out | Festival 75
3 de out | Cerimónia padrinhos / afilhados - 1º ciclo
4 de out | Dia Mundial dos animais
4 de out | Dia do Diploma
5 de out | Visita à Senhora do Minho - Padroeira do
Colégio
6 de out | Eucaristia
6 de out | Implantação da República Portuguesa
7 de out | Sessão solene comemorativa dos 75 anos
do Colégio do Minho
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Colégio do
No dia 3 de outubro, dia do Colégio, todas as turmas foram premiadas com um
passeio-convívio.
Todas as turmas do edifício Sede, do polo do Secundário e do polo de Monção desfilaram, com orgulho, pela cidade de Viana, desde o Colégio, passando pela
Avenida dos Combatentes e pelo Jardim Municipal, até ao espaço verde adjacente à
Praça de Touros, no Parque da Cidade. Aqui realizaram-se uma panóplia de atividades, animadas por música ao vivo, tais como “Kart Cross” e insufláveis, entre outras.
Depois de um almoço piquenique, todos os alunos e professores juntaram-se para
uma fotografia de “família”, bem especial: um drone filmou todo o grupo a formar
“Colégio – 75 anos”.
Foi um dia bem passado que terminou, como não podia deixar de ser, com uma
fatia de bolo para celebrar o 75.º aniversário do nosso querido Colégio.
Parabéns ao Colégio e parabéns a todos nós, Comunidade Educativa!
Redatores do Mirante – Dez.2017
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75 anos
Dia Mundial dos Animais

O Dia 4 de outubro é o Dia dos
animais, mas também é o Dia de S.
Francisco de Assis e, para lembrar este
dia, o professor Damião Porto desenhou
um S. Francisco “gigante” onde os
meninos do 5.º e 6.º ano deixaram uma
mensagem para sensibilizar à proteção
dos animais.
Nesse mesmo dia, da parte da manhã, veio ao nosso Colégio um grupo
operacional cinotécnico, liderado por
uma equipa de agentes que nos presenteou com uma demonstração de treino
de cães.
Logo pela manhã, duas carrinhas

chegaram ao nosso Colégio e, a
bordo, vinha uma equipa de agentes policiais acompanhada por três
magníficos cães!
Logo na primeira demonstração, o
agente apresentou um dos cães a todos
os alunos presentes que, euforicamente,
o receberam. Numa segunda demonstração, vimos como cães bem treinados
conseguem detetar uma simples bandolete numa mala de viagem! Na realidade, são treinados para detetar estupefacientes! Numa demonstração seguinte,
um dos agentes, fingindo ser um ladrão,
foi “atacado” por um dos cães.

Por fim, os
agentes policiais deixaram-nos
fazer um miminho aos nossos amigos.
Nesse mesmo dia, da parte da tarde, recebemos a visita de dois veterinários, Dr.ª Ana Rita Pereira e Dr. Luís
Moreira que explicaram, quer aos mais
pequenitos quer aos mais crescidos, os
cuidados a ter com os nossos amigos
animais.
Redatores do Mirante – Dez.2017
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Cerimónia dos padrinhos e afilhados
No dia 6 de outubro, durante as celebrações da Semana do Colégio, os alunos do primeiro ciclo, reuniram-se no
espaço exterior da escola para a cerimónia dos padrinhos
e afilhados. Desde o início do ano escolar que os alunos do
quarto ano apadrinharam os meninos do primeiro ano e
todos aqueles que ingressaram no Colégio do Minho, neste
ano letivo. Os alunos do quarto ano, os padrinhos, ofereceram um colar de contas a todos os meninos do primeiro ano
e um barquinho de piratas, cheio de docinhos para os novos
alunos dos restantes anos. Os afilhados ofereceram um frasco
de bolas de sabão e um desenho. Foi uma cerimónia muito
bonita e com um significado muito especial.
Turma 1º A
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Dia do Diploma
Como já vem sendo habitual, na semana em que se celebra o aniversário do Colégio do Minho festeja-se o “Dia do
Diploma”.
Os pontos altos deste dia centram-se na cerimónia de
entrega de Diplomas aos alunos finalistas do 12º ano do ano
letivo transato e na plantação de uma árvore que, por costume, é oferecida por estes.
É, no fundo, um dia de celebração e de reencontro, uma
vez que os alunos já se encontram dispersos por várias Universidades.
Neste ano, o Dia do Diploma celebrou-se a 4 de outubro.
Finda a cerimónia mais formal, os agora ex-alunos dirigiram-se ao jardim, onde plantaram a árvore que haviam oferecido
ao Colégio aquando da missa de finalistas, no dia 30 de junho.
O Colégio do Minho deseja a estes ex-alunos as maiores
felicidades!
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75 anos
Eucaristia do 75.º Aniversário

O nosso Colégio do Minho está a comemorar 75 anos de atividade.
Incluída na Semana Comemorativa, decorreu no dia 6 de outubro, na capela do
Seminário Diocesano, uma eucaristia bem especial, que foi presidida por sua excelência reverendíssimo D. Anacleto Oliveira, Bispo da Diocese de Viana do Castelo.
O nosso Diretor, dr. Ricardo Sousa, o sr. Reitor do Seminário Diocesano, padre
Ricardo Correia e outros membros relevantes da nossa comunidade estiveram presentes.
A eucaristia foi plena de emoções e, mais uma vez, fomos presenteados com a
magnífica atuação do Coro do Colégio.
Foi uma eucaristia de enorme significado para a nossa instituição, assinalada
com a presença de todos os alunos e professores, quer dos pólos de Viana, quer do
pólo de Monção, desde o 1.º ao 12.º ano.
Redatores do Mirante – Dez.2017

O logótipo comemorativo dos 75 anos do Colégio do
Minho é da autoria do professor
Damião Porto.
Destaca-se, dentro de um
círculo, o número 75, evocativo dos anos que a instituição
perfaz. As cores usadas - azul e
dourado - têm, também, o seu
significado. O azul representa a
cor que sempre esteve associada
ao Colégio do Minho e o dourado simboliza a celebração, a
festa, o sucesso e o valor, aspetos que se pretendem enaltecer
e comemorar.
Na parte inferior, referem-se os anos de existência,
desde a data de fundação
(1942) até à atual (2017).
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Visita à Senhora do Minho - Padroeira do Colégio
No dia 5 de outubro, dia do Professor, os docentes e funcionários do Colégio realizaram uma caminhada ao alto da Serra d’ Arga, mais concretamente ao santuário de
Nossa Senhora do Minho, padroeira do Colégio. Esta atividade, inserida na “Semana do
Colégio”, pretendeu celebrar o “Dia do Professor” e serviu, também, de motivo para transportar a imagem de Nossa Senhora do Minho para a Capela do
Seminário Diocesano, onde, no dia seguinte, se celebrou a Eucaristia dos
75 anos.
Pela manhã, por volta das 9.00 horas, os “caminheiros” saíram de S.
Lourenço da Montaria rumo ao cimo da montanha. Por volta das 11.00
horas, sem significativos sinais de cansaço, o objetivo estava atingido.
Seguiu-se uma Eucaristia, no templo de Nossa Senhora do Minho,
celebrada pelo Padre Ricardo Correia, Reitor do Seminário Diocesano
de Viana do Castelo, e concelebrada pelos Padres Renato Oliveira e
Christopher Sousa.
Terminada a Eucaristia, a comunidade do Colégio do Minho conviveu, partilhando o almoço e tendo como pano de fundo as belas paisagens da Serra d’Arga.
No final, os presentes acompanharam a imagem da Senhora do Minho
até à Capela do Seminário, onde ficou exposta.
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Exposições “Memórias” e “Reviver”
Nos dias 7, 8 e 9 de outubro estiveram patentes, no campo
de jogos do Colégio do Minho, duas exposições: “Memórias” e
“Reviver”.
Na exposição “Memórias”, apresentaram-se painéis de
fotografias que marcam a história do Colégio do Minho, desde 1942 até ao presente ano. Os visitantes puderam apreciar,
além de folhetos publicitários e documentos oficiais da década de 40, as antigas instalações do Colégio do Minho, bem
como as constantes obras de melhoramento que se foram
fazendo ao longo dos anos.
Na exposição “Reviver”, procurou-se recriar uma sala
de aula e um quarto (parte de camarata) dos tempos antigos do Colégio. Para tal, recorreu-se a mobiliário dessa
época, guardado nos armazéns do Colégio.
Os antigos alunos puderam, em tom nostálgico,
reviver tempos aqui passados; e os atuais ter conhecimento de como foi o Colégio noutra época.
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Sessão Comemorativa do 75.º aniversári
A Sessão Solene comemorativa do
75.º aniversário do Colégio do Minho
decorreu no dia 7 de outubro, no período da manhã, no auditório do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, sendo
os convidados para este evento, civis
e militares, recebidos no exterior pelo
grupo de bombos da Casa dos Rapazes.
Tomaram lugar na mesa de honra,
presidida por sua excelência reverendíssima D. Anacleto Oliveira, Bispo
da Diocese, o sr. Presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, os srs.
Deputados presentes e o sr. Diretor do
Colégio.
Discursaram o antigo professor, dr.
Cruz Lopes e o antigo aluno, dr. Paulo
Morais, o sr. Diretor do Colégio, dr.
Ricardo Sousa, os srs. Deputados, Carlos Abreu Amorim e José Carpinteira,
o sr. Presidente da Câmara Municipal
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de Viana do Castelo, eng. José Maria
Costa, o sr. Secretário-Geral da Associação Portuguesa das Escolas Católicas, dr. Jorge Cotovio e, a finalizar, sua
excelência reverendíssima D. Anacleto
de Oliveira, Bispo da Diocese de Viana
do Castelo.
Para além dos momentos discursivos, a Sessão contou com alguns
momentos musicais. O aluno Daniel
Gonçalves, na guitarra portuguesa,
tocou dois temas de Carlos Paredes,
“Verdes Anos” e “Dança Palaciana”, o
aluno Gonçalo da Câmara, ao piano,
interpretou um improviso, titulado “Infinito - tributo a Chopin” e o aluno Tiago
Machado, em violino elétrico, interpretou um tema dos Beatles, “Yesterday”.
Contou também com a participação de
alunos da Escola Profissional de Música

de Viana do Castelo, que tocaram “Variações sobre o tema Parabéns” de Peter
Heidrich.
A Sessão teve ainda dois momentos
relevantes:
– A homenagem a antigos educadores aposentados, professora Maria
Augusta e padre Fonseca, antigos diretores, padre Miguel e D. José Pedreira,
Bispo Emérito da Diocese de Viana
do Castelo, e aos funcionários mais
antigos, com mais de quarenta anos de
serviço prestado ao Colégio, sr. Amândio, dª Fátima e dª Júlia.
– A primeira audição pública do
“Hino do Colégio”, interpretação de Sofia
Simões, letra da autoria de Eduardo
Amaral, antigos alunos do Colégio, e
música da autoria do aluno Gonçalo da
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io do Colégio do Minho
Câmara.
Finda a Sessão Solene, cujo roteiro e apresentação esteve a cargo do nosso professor
Manuel Rodrigues, já no Colégio foi descerrada, no átrio da famosa porta amarela, uma placa
comemorativa dos 75 anos e inaugurada a “galeria dos diretores”, design e organização do nosso professor/pintor Damião Porto.
Foram ainda abertas duas exposições “Memórias”, conjunto de fotografias antigas do
Colégio do Minho e “Reviver”, a representação de uma antiga sala de aula e de uma camarata dos alunos internos, que contou com a prestimosa colaboração das nossas professoras
Fátima Simões e Sandra Meira.
Seguiu-se um excelente almoço-convívio no ginásio do Colégio, servido pela empresa
de catering “Vianinha”, sendo, no final, oferecidos exemplares da “Agenda 75”, comemorativa, e da edição especial do jornal “Mirante”, produção e design do nosso professor Fernando Marinho.
“Voltaremos a encontrar-nos no Centenário”.
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Almoço comorativo dos 75 anos do colégio do Minho
No dia 7 de outubro, após a cerimónia solene comemorativa do 75.º aniversário do
Colégio, realizou-se um almoço de confraternização e de celebração no ginásio do Colégio
do Minho.
Cerca de 250 pessoas, dentre professores, funcionários, alunos, ex-alunos e convidados, marcaram presença neste almoço, servido pela empresa vianense “Vianinha”.
Um antigo prefeito e funcionário do Colégio do Minho - Prof. António Manuel Torrinhas Amaro - relembrou, num breve discurso, os anos que passou nesta instituição, bem
como enalteceu os valores que sempre a nortearam.
A finalizar, os presentes, acompanhados pelo aluno Daniel Gonçalves, na concertina,
cantaram os parabéns ao Colégio do Minho. De seguida, o Diretor, Dr. Ricardo Sousa,
cortou o bolo comemorativo da efeméride.

30

mirante

Agenda Comemorativa dos 75 anos
Como mais uma forma de comemorar o 75.º aniversário do Colégio do Minho, foi editada uma agenda para
o ano letivo 2017/2018. Posteriormente, foi oferecido um
exemplar a todos os alunos e professores do Colégio do
Minho, bem como a outras pessoas presentes nas cerimónias comemorativas.
Esta agenda teve a paginação e design do professor
Fernando Marinho.
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Redatores do Clube CIN
CLUBE iMAGEM E NOTÍCIA
Ana Catarina Mendes
Daniel Gonçalves

Serigrafia comemorativa dos 75 anos
No final da cerimónia solene comemorativa dos 75
anos do Colégio do Minho, foi oferecida a todos os presentes uma serigrafia evocativa do 75.º aniversário.
A serigrafia em questão é da autoria do professor e
artista Damião Porto.

Comissão organizadora das comorações do
75.º aniversário do Colégio do Minho

Diogo Pinho
Maria Casanova

Equipa Técnica
Coordenação:
Prof. Manuel Rodrigues
Alunos do Clube CIN
Paginação e design:
Prof. Fernando Marinho
Revisão ortográfica:
Prof. Sandra Meira
Prof. Paula Ribas
Colaboradores:
Comunidade escolar
Edição:
Colégio do Minho
Preço de venda:
1 Mirante

Prof. Fernando Marinho; Padre Christopher Sousa; Prof.ª Sandra Meira; Dr. Ricardo Sousa (Diretor); Prof. Damião Porto; Prof.ª Fátima Simões; Prof. Manuel Rodrigues.
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O Colégio do Minho deseja Feliz Natal e próspero ano novo!

