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Chegamos ao Natal. A chegada do Natal, no nosso Colégio, representa também o final do primeiro período letivo.
Um período marcado pela constante incerteza do que seria
o dia seguinte e pela limitação e adaptação do nosso plano
anual de atividades aos tempos que vivemos. Efetivamente,
o nosso Colégio teve que se adaptar e, dentro das limitações
que nos foram e são impostas, dar continuidade a um projeto
educativo de excelência. Assim, esta edição de “O Mirante” é
o reflexo de que, mesmo em tempo de grande incerteza e com
muitas limitações, é possível levar a cabo inúmeras atividades e continuar com projetos inovadores.
Este ano, o Natal vem também carregado de uma nova
esperança… a esperança de que as desejadas vacinas cheguem
e que a normalidade seja alcançada... Este é certamente um
anseio que todos vamos ter presente e que, seguramente,
encontrar-se-á nas linhas cimeiras da nossa lista de desejos
para o próximo ano. Podemos dizer que este será um desejo
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comum a todos os seres humanos e que, pelo menos neste
aspeto, todos estamos unidos num objetivo comum.
Que também a nossa comunidade educativa seja marcada
por este desejo universal e que, apesar das circunstâncias, não
deixemos de pensar, como escola católica que somos, naqueles que menos têm e que requerem uma atenção da nossa
parte. Que este isolamento social não sirva para nos esquecermos dos que contam connosco e com a nossa colaboração
para, também eles, terem um Natal mais igual. Que as nossas
campanhas de solidariedade, que sempre fazemos em tempo
de Advento, sejam também uma manifestação física e concreta de adesão a esta fraternidade universal e de preocupação
por esta “casa comum”.
Votos de um Santo e feliz Natal e um ano novo com
muita saúde e paz para todos,
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Regressar à escola…
A ansiedade de voltar para a escola, a saudade de
rever os amigos e professores, a vontade de aprender
foram os sentimentos descritos pelos nossos alunos
quando questionados sobre o regresso à escola.
Já lá vão três semanas e o balanço é bastante
positivo. Todos tivemos de nos adaptar a esta nova
realidade. Assim, ensinar e aprender com uma máscara no rosto, respeitar as novas regras de circulação na

escola, brincar em momentos e sítios diferentes, lavar
e desinfetar as mãos com muita frequência fizeram
parte da rotina de todos.
O Colégio do Minho de Monção quer felicitar os
seus alunos pelo sentido de responsabilidade e pelos
atos de cidadania que têm demonstrado no dia a dia.
Vai voltar a ficar tudo bem!
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78
Aniversário do Colégio

Comemorou-se este ano, no dia
2 de outubro, o 78.º aniversário do
Colégio do Minho. Os alunos não
se juntaram presencialmente, como
tem vindo a ser tradição. No entanto, as tecnologias informáticas permitiram aos alunos de
Monção estar mais próximos dos seus pares, de Viana,
cantando todos juntos os parabéns ao seu Colégio.
Durante o dia, os alunos foram desafiados a criar
um logótipo de aniversário do Colégio do Minho,
tarefa da qual surgiram trabalhos muito interessantes
que foram expostos nas paredes da escola.
Foi também realizada a cerimónia de padrinhos
e afilhados, na qual estiveram presentes apenas os
alunos do 1.º e do 4.º ano. Os alunos mais velhos
apadrinharam um dos alunos recém-chegados,
oferecendo-lhes uma pequena lembrança para
utilizarem nas suas aprendizagens matemáticas e oficializando uma importante
ligação de amizade e partilha.
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Halloween
O espírito de Halloween, este ano, inspirou os alunos do 2.º ano para escreverem
uma história fantástica... E, assim, todos os alunos do 1.º ciclo do Polo de Monção,
foram presenteados com a visita de duas alunas do 2.º ano, que lhes contaram esta
história “Noite de Halloween”.

Noite de Halloween
Era uma vez, à meia noite do dia 31 de outubro, noite de Halloween, uma bruxa que vivia
numa casa assombrada.
A casa ficava perto de um cemitério. Tinha janelas e portas partidas, estava cheia de teias de
aranha.
A velha bruxa, nessa noite, decidiu convidar a sua neta, a Felisbela, para aprender a ser uma bruxa
verdadeira. Na noite de Halloween, Felisbela chegou a casa da velha bruxa. Quando chegou e entrou em casa,
ouviu uivos de lobisomens, gritos das feiticeiras e das múmias e mios de gatos pretos. Havia uma grande
algazarra que assustava qualquer pessoa. A casa era habitada por seres assustadores, voavam morcegos,
zombies e vampiros por toda a parte. A Felisbela ficou apavorada com todo aquele cenário.
À meia noite, a avó acendeu o lume e colocou vários ingredientes no velho caldeirão enferrujado.
Colocou pata de morcego, pernas de barata, ossos de esqueleto, língua de sapo e cobra gigante. Fez
esta poção mágica, um vírus, chamado Korona Halloween para espalhar pela cidade e transformar
todas as pessoas em verdadeiros monstros.
No momento de Felisbela mexer o caldeirão, deixou rolar uma lágrima, pois ela tinha um
coração muito bom, e a poção ficou alterada.
Nessa noite, a velha bruxa ficou irritada com a sensibilidade da sua neta, pois não
é próprio de uma verdadeira bruxinha.
Às três da manhã, pegaram nas suas vassouras mágicas e foram espalhar a poção pela cidade. Regressaram a casa na esperança de ficar tudo infetado com o Korona
Halloween.
O dia seguinte amanheceu com um lindo dia de sol. As crianças brincavam muito no
Parque Arco-Íris.
A bruxa ficou tão irritada que explodiu e a Felisbela transformou-se numa criança feliz.
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Halloween Peddy Paper
À semelhança dos anos anteriores, a celebração do
Halloween não podia passar despercebida. Apesar de todas
as regras e limitações impostas, os nossos alunos puderam
desfrutar de um momento de diversão, ao som dos Ghostbusters tocado pelos alunos do primeiro ciclo e de exploração
de desafios, ligados à temática, através da realização de um
peddy paper.
E foi assim que as nossas equipas, orientadas por um capitão, seguiram as pistas que as levaram ao tesouro, passando
por um conjunto de enigmas, na língua inglesa.
O empenho dos alunos foi brilhante, todos chegaram a
encontrar o tesouro, contudo apenas a equipa mais rápida e
mais assertiva, nas suas respostas, ganhava o prémio final.
As restantes receberam um brinde de participação.
Happy Halloween para todos!
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O Planeta Limpo
No dia 1 de outubro os alunos receberam, de
forma virtual, o artista Filipe Pinto, autor da obra
“O Planeta Limpo”. Ele e a sua equipa de trabalho
apresentaram o livro aos alunos através de leituras e
canções relacionadas com o tema.
Interagiram com o seu público através de perguntas e desafios relacionados com os cuidados que
devemos ter para manter o nosso planeta um lugar
mais feliz.
Foi um momento de muita aprendizagem, música
e diversão, que contou com a presença de todos os
alunos do 1.º ciclo do Colégio do Minho.
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Semana da Alimentação
De 12 a 16 de outubro, o Polo de Monção comemorou a
Semana da Alimentação. Tal como é habitual, a temática da
alimentação foi o tema central de várias atividades, nas diferentes áreas do ensino, sempre com o intuito de alertar para
a importância de terem uma alimentação saudável. Mas, este
ano, aconteceram também algumas dinâmicas que se relacionaram com a Semana das Línguas, dinamizada pelos alunos
e professores do 2.º ciclo. São exemplos disto as “viagens
gastronómicas” a dois países bem distintos: Portugal e Estados
Unidos, sendo, nesses dias, a ementa da cantina adaptada à
cultura destes dois locais.
Também puderam assistir, através da plataforma Zoom,
à confeção de uma receita de origem escocesa, os Deliciosos
Scones do chefe Rui Ribeiro. Esta receita abriu o apetite a
muitos alunos que a realizaram também na sua casa, fazendo
as delícias de toda a família.
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Tribunal dos Sentidos
A semana das Línguas
A semana das Línguas decorreu entre os dias 14,15 e 16 de
outubro, no Colégio do Minho, polo de Monção.
Os alunos participaram na realização de uma exposição
alusiva à cultura portuguesa e à cultura inglesa, embelezando o átrio da escola. Para isso, foi necessário trabalhar em
articulação com as diferentes disciplinas, nomeadamente
TIC, Educação Visual, História e Geografia de Portugal,
Português e Inglês.
Para marcar a nossa semana, a ementa da cantina foi
adaptada às diferentes culturas, tendo os alunos a oportunidade de se deliciarem com um prato de origem portuguesa
e outro de origem inglesa, assim como puderam assistir à
confeção e degustação de uma receita, de origem escocesa,
Scones, com o chefe Rui Ribeiro. A apresentação da receita
foi feita pelos alunos em inglês e em português.
Obrigada a todos pela participação.
Congratulations!
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Inserido no Projeto de Serviço Educativo do Município
de Monção e dinamizado pelas Comédias do Minho, decorreu, no dia 10 de novembro, um encontro, via zoom, entre a
turma do 5C e a artista Leonor Keil.
Durante a sessão, foi recolhido algum material, a partir
de conversas e pequenas propostas, junto dos alunos, que será
usado para a realização do espetáculo de dança, Tribunal dos
Sentidos.
Pretende-se, com isto, explorar os sentidos e o uso da
máscara ao longo dos tempos.
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O Dia Nacional do Pijama
Este ano, a associação Mundos de Vida não criou a história e dança alusivas ao Dia do Pijama. No entanto, os alunos
do Polo de Monção não deixaram esquecidas as problemáticas que são trabalhadas todos os anos com esta iniciativa:
os direitos das crianças e, principalmente, a importância de
todas as crianças terem uma família. Receberam a visita da
Maria e da Milu, as personagens dos livros da Missão Pijama,
através de uma videochamada, o que fez a delícia de todos os
alunos.
Mesmo sem vestirem o pijama, desafiados pelas professoras, dançaram e cantaram uma música especial, alusiva à
situação pandémica que vivemos.

Hoje é dia
Do pijama ir vestir
Fica em casa
Pois o vírus anda aí
Mas o q’importa
É ficarmos todos bem
E voltar a sermos felizes
Maldito Covid
nossas vidas
Que vieste atormentar as
ina
Pôr a máscara é agora rot
longe!
Desinfeta as mãos e fica
O Dia do Pijama
anos
Acontece sempre todos os
er diferente
Mas, desta vez, iremos faz
te!
Porque o Covid está presen

Alunos do segundo ciclo visitam a exposição
“O meu corpo transfronteiriço”
Na segunda-feira, os alunos do segundo
ciclo do Colégio deslocaram-se até ao Cine
Teatro João Verde, galeria de arte, e ao
Museu do Alvarinho para visitar a exposição
“O meu corpo transfronteiriço” da artista
conterrânea Patrícia Oliveira.
Esta atividade surgiu no âmbito da
disciplina de Educação Tecnológica a fim
de proporcionar aos alunos um momento
cultural e artístico único.
Fica um agradecimento especial à
anfitriã e artista Patrícia Oliveira pela sua
disponibilidade e atenção.
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O Natal no Polo de Monção
O ano 2020 tem sido caracterizado por grandes mudanças, que nos obrigaram a alterar muitas das nossas rotinas
e comportamentos. Temos vivido, de forma geral, mais
fechados sobre nós mesmos, limitados na forma de expressar
o que sentimos. Por isso mesmo, tornou-se urgente trazer aos
nossos dias, o espírito natalício, capaz de nos proporcionar
os melhores sentimentos. Este ano, com a colaboração dos
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alunos e suas famílias, decoramos o nosso Colégio com o
tema “Gingerbread man”. Cada aluno contribuiu com a sua
composição natalícia usando técnicas e materiais diversos,
espelhando toda a sua criatividade. E assim, já nos últimos
dias de novembro, o Polo de Monção ficou recheado de cores
e aromas de Natal.
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Halloween no Colégio
No passado dia 30 de outubro, celebramos o Halloween
no Colégio e os alunos vieram para a escola com disfarces
assustadores: diabinhos, bruxas, vampiros, lobisomens, esqueletos, Harry Potter, zombies, gatos pretos, entre outros.
Nos dias anteriores ao “dia mais assustador do ano”, os
nossos colegas do 9.º ano decoraram a escola para que, ainda
que de uma forma diferente, pudéssemos aproveitar esta
celebração.
Foi um dia em cheio: assustamos os colegas no recreio,
na nossa sala ouvimos e dançamos músicas de Halloween,
colorimos desenhos assustadores, tiramos muitas fotos e
comemos algumas doçuras.
Foi um dia espetacular nesta “escola assombrada”!
1.º ano A

LO

Chegada do Outono
Pouco depois das aulas começarem, o outono chegou e com ele veio algum frio e muitas folhas caídas no
chão…
E foi com as folhinhas de outono recolhidas perto das
nossas casas que realizamos trabalhos criativos: a partir
de uma ou várias folhas de outono demos asas à imaginação e criamos figuras humanas, animais e plantas.
Partilhamos com toda a comunidade educativa as
nossas criações.
Foi um trabalho muito divertido!
1.º ano A e 2.º ano A
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Dia do Pijama!
Dia Nacional do Pijama é a 20 de novembro!
Importante para todas as crianças do nosso país.
As crianças vestem os seus pijamas e pantufas,
Durante todo o dia, na escola e em casa.
O amor de todas as crianças espalha-se
Pelo ar e forma um espírito especial:
Infância com direito a uma família!
Janela aberta para o carinho entrar,
A amizade, a felicidade e a alegria!
Momentos para todos sonharem!
A todos desejamos que sejam felizes!
Alunos do 2.º ano A
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Alimentação
Este ano, para comemorar a Semana da alimentação,
que decorreu entre os dias 12 e 16 de outubro, os alunos do
1.º ciclo realizaram algumas atividades dentro das previstas normas de segurança e higiene.
Assim sendo, no dia 12 de outubro, começaram
por visualizar um vídeo sobre a importância de comer
“saudável”, posteriormente, coloriram a sua peça de fruta
favorita em folha de desenho, imitando um vitral.
No dia 13 de outubro, coloriram a sua peça de fruta
preferida em folha de desenho, para, posteriormente,
servir como corpo de uma colher e, deste modo, criar
um fantoche. Fizeram ainda, um coração com legumes e

frutas que devemos ingerir em abundância.
No dia 14 de outubro, construíram um fantoche, que,
posteriormente, viria a servir de base para um pequeno
teatro “Sou mais saudável se comer de forma equilibrada”.
Nos dias 15 e 16 de outubro, fizeram a apresentação
das peças de teatro individualmente.
Os alunos mostraram-se bastante recetivos e motivados, para a realização de todas as atividades propostas.
3.ºA
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S. Martinho
Reza a lenda que Martinho, um soldado romano, num
dia de forte tempestade, regressava à sua terra Natal. Pelo
caminho encontrou um mendigo com o qual decidiu partilhar
a sua capa, partindo-a ao meio. Nesse momento, as nuvens
desapareceram e o sol espreitou. Este dito milagre ficou conhecido como o “Verão de S. Martinho”
“No Dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho!”. É
seguindo este provérbio popular que se celebra o dia 11 de
novembro, em Portugal. De acordo com a tradição, são realizadas festas, os chamados magustos, que, em redor de uma
fogueira, se assam castanhas.
Neste sentido, foram realizadas algumas atividades de
acordo com esta temática.

14

Os alunos visualizaram a lenda de S. Martinho para, posteriormente, procederem ao reconto da mesma. Seguidamente, coloriram um cone, que iria servir de base para modelar
um cartucho, sendo que excluímos as castanhas e levaram
rebuçados.
Realizaram a leitura do texto “Magusto” e construíram a
“Maria Castanha”, com a Sraª Professora Isabel Lima.
Durante a semana, as atividades foram do agrado dos
alunos, que, mais uma vez, mostraram grande motivação
para a elaboração das mesmas.
3.º A
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Lancheira Saudável
Nas aulas de Ciências Naturais do 6.º ano trabalhamos
a importância de uma alimentação equilibrada e segura,
celebrando o Dia Mundial da Alimentação com a Lancheira
Saudável. Esta, com combinações certeiras de alimentos,

pode fornecer nutrientes, vitaminas e sais minerais essenciais
para o bom desenvolvimento da criança. Diversificar a dieta
entre os vários nutrientes é fundamental!

Projeto de Leitura: Entre Rio e Mar, num Livro Mergulhar
Como colégio situado entre o rio e o mar, desde setembro, subimos a bordo na biblioteca, navegamos num rio de palavras, rumo a
um oceano de histórias que queremos partilhar. “Entre Rio e Mar,
Num Livro Mergulhar” é um projeto de leitura, que está a ser desenvolvido no Colégio do Minho. O objetivo deste projeto é promover
práticas de leitura e, sobretudo, fomentar o gosto pela mesma.
Sigam-nos no instagram em: num_livro_mergulhar; e em:
pnl2027
Neste espaço, serão partilhadas as nossa leituras e as nossas
reflexões. Juntos formamos uma comunidade leitora. Bem-vindos!
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Os Piratas
Os alunos do
6.º ano realizaram um
trabalho interdisciplinar
fantástico, que aqui apresentam. Na disciplina de português, estudaram a obra "Os Piratas" de Manuel
António Pina, e, como são alunos
muito curiosos, quiseram,
em História e Geografia de
Portugal, saber mais sobre
a pirataria entre os séculos XVI e
XVIII. Nas aulas de Educação Visual,
imaginaram cenários e criaram composições
visuais inspiradas na cena 3 da obra “Os piratas”. Grandes artistas! E tu, já ouviste falar
em piratas?
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Publicidade Alimentar
O Dia da Alimentação é comemorado a 16 de outubro.
Esta data convida-nos a refletir sobre as nossas escolhas alimentares, que nem sempre são as melhores. É aqui que surge
o papel da publicidade.
A publicidade é uma das técnicas mais utilizadas para
promover o consumo de determinados alimentos que, na
maioria das vezes, não constituem opções saudáveis. Ela
apresenta-se, sobretudo, às crianças e jovens, através de
mensagens tentadoras e imagens atrativas que incentivam à
adoção de padrões alimentares não saudáveis. Foi assim que,
articulando o Português e as Ciências Naturais, os alunos
do 6.º ano realizaram uma pesquisa sobre a influência da
publicidade alimentar nas crianças e jovens, utilizando os
conhecimentos adquiridos numa exposição oral na disciplina de Português. Os alunos empenharam-se e deixam uma
mensagem: “Não comas menos, come melhor!”

Dia Mundial da Alimentação
Nas aulas de Português do 6.º ano celebramos o Dia
Mundial da Alimentação. Depois de um trabalho de pesquisa sobre receitas saudáveis para pequeno-almoço e jantar,
falamos sobre o tipo de texto instrucional e sobre a estrutura
da receita. Escrevemos receitas saudáveis, que parecem ser
deliciosas, e a nossa professora juntou-as num livro.
Estamos de parabéns pelo fantástico trabalho apresentado.
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Salada no Pote
O solo possui importantes funções, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. É dele que retiramos alimentos necessários à nossa
sobrevivência. Foi assim que, nas aulas de Ciências Naturais
do 5.º ano, foi celebrado o Dia Mundial da Alimentação,

promovendo-se a importância do solo e de uma alimentação
saudável e sustentável, com a Salada no Pote. Os alunos
construíram a sua própria salada onde incluíram o tempero,
as leguminosas, os vegetais, os grãos e as sementes. Tudo
isto, não num prato, no pote!

Concurso de fotografia de Halloween
O Halloween é uma celebração repleta de curiosidades
culturais que desperta muito interesse nos nossos alunos.
Desde a sua origem às tradições, das fantasias ao trick or
treat, esta festa é vivida com entusiasmo e, embora não seja
celebrada no nosso país, é festejada no Colégio no âmbito da
disciplina de Inglês com empenho e criatividade.
Sendo este um ano diferente, os alunos do 5.º ano quiseram assinalar o Halloween de uma forma igualmente distinta

18

e original e organizaram um concurso de fotografia. Dedicaram-se a este projeto com afinco e deram asas à imaginação,
o que resultou numa exposição de originalidade e talento
surpreendentes destes pequenos artistas.
Os alunos criaram cenários, pinturas faciais, usaram
efeitos de luz e houve até quem criasse fantasias sustentáveis,
dando origem a fotografias incríveis. Difícil foi escolher um
vencedor!
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Thanksgiving day
O Dia de Ação de Graças – Thanksgiving Day –
celebra-se principalmente na América e no Canadá,
mas tem um significado tão importante que mereceu
um projeto especial realizado pelos alunos do 5.º ano.
Esta festividade surgiu como agradecimento dos colonos pelas boas colheitas e, atualmente, marca-se como
um dia de gratidão a Deus, com orações e festas, pelas
coisas boas.
Esta atividade levantou o véu sobre este ano tão
diferente em que os nossos alunos têm demonstrado
uma força e resiliência notáveis e, entre conversas e
histórias, realçaram tudo pelo quanto estão gratos, e
construíram, com elementos do outono, a árvore da
gratidão. Foram momentos de celebração de alegrias e
partilha de sorrisos e de palavras de coragem.

Contos

de

Natal

Os alunos do 6.º ano abraçaram um projeto especial para
a época que se avizinha, na preparação para a Semana das
Línguas do Colégio. Uma vez que abordamos nas aulas os
contos tradicionais, dedicaram-se a uma pesquisa e levantamento de diferentes contos de Natal criados pelo mundo
inteiro, a sua origem e de que forma se tornaram tradições
nas nossas festas.
Todos conhecemos a célebre expressão “quem conta um
conto, acrescenta um ponto”, que estes astutos alunos verificaram logo ao comparar os contos que recolheram. Encontraram contos originais que desconhecíamos por completo,
contos que nos trouxeram memórias da infância e outros que
nos encheram a sala de cheiro a bolos e de brilhos cintilantes.

Há muito, muito tempo,
na noite de Natal, existiam três
árvores junto do presépio: uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Ao verem
o Menino Jesus nascer, as três árvores quiseram
oferecer-lhe um presente. A oliveira foi a primeira
a oferecer, dando ao Menino Jesus as suas azeitonas.
A tamareira, logo a seguir, ofereceu-lhe as suas doces
tâmaras. Mas o pinheiro, como não tinha nada para oferecer, ficou muito infeliz. As estrelas do céu, vendo a
tristeza do pinheiro, que nada tinha para dar ao
Menino Jesus, decidiram descer e pousar sobre
os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isto aconteceu, o Menino Jesus olhou
para o pinheiro, levantou os braços e sorriu! Reza a
lenda que foi assim que o pinheiro – sempre enfeitado
com luzes – foi eleito a árvore típica de Natal.
Autor: Jean-Baptiste Poquelin Molière
Origem: França
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Artes, Comunicação, Património, Cultura e Ambiente no 1.º CICLO
Code Week, no 1.º Ciclo

Neste ano letivo, os nossos alunos do primeiro ciclo começaram a ter uma nova disciplina (cujo nome, como eles diriam, é tão comprido como um comboio!) denominada Artes,
Comunicação, Património, Cultura e Ambiente (ACPCA).
Baseada em temas tão abrangentes, os alunos têm tido,
com esta disciplina, a oportunidade de realizar o mais variado
leque de atividades, jogos e exercícios que os fazem adquirir
informações muito valiosas e competências necessárias à sua
formação pessoal, social, e enquanto alunos.
Com base no tema “Comunicação”, aprendemos juntos que há várias formas de comunicar para além de falar e,
dentro destas formas, destacamos, claro, os códigos! Assim
se deu a participação das turmas do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano A na
European Code Week ou, em português, a Semana Europeia
da Programação. Esta é uma iniciativa popular que visa levar
a programação e a literacia digital a todos, de uma forma
divertida e atrativa, com o objetivo de nos ajudar a entender
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o mundo em rápida evolução à nossa volta, expandir o nosso
conhecimento sobre o funcionamento da tecnologia e desenvolver competências e capacidades para explorar novas ideias
e inovar.
Assim, com as atividades “A Caminho de Oz! – Constrói a Estrada dos Tijolos Amarelos” (1.ºA), “O Código da
Magia” (2.ºA), “Os Pixéis da Mente” (3.ºA), e “A Descodificar o Caminho!” (4.ºA), as turmas do primeiro ciclo do nosso
Colégio divertiram-se a aprender as bases de programação,
fora dos ecrãs!
Foi uma experiência muito enriquecedora e os resultados
incríveis serão publicados na nossa página do Facebook, para
que todos vejam os nossos pequenos génios de programação
em ação!
Prof.ª Sofia Moura Simões

mirante

Atividades do Centro de
Monitorização e
Interpretação Ambiental
(CMIA)
“Maré de Saberes” (5.º Ano)
“Come o Peixe Certo” (6.º Ano)

Code Week no 7.º Ano
No passado mês de novembro, à semelhança dos
alunos do 1.º Ciclo, também os nossos alunos do 7.º Ano
participaram na European Code Week (Semana Europeia da
Programação).
Assim, realizando uma ponte entre as disciplinas de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Artes,
Comunicação, Património, Cultura e Ambiente (ACPCA),
os nossos alunos deram vida a uma personagem mitológica,
utilizando a Metodologia de Programação em Blocos, recorrendo à plataforma online, e gratuita, Scratch.
Assim, de uma forma lúdica, e baseando-se na lenda de
uma criatura mitológica, criaram o “Labirinto do Minotauro”, para o qual a personagem Theseus deveria encontrar uma
saída, de modo a matar a criatura.
Através desta atividade, os alunos adquiriram conceitos
básicos de programação de um modo divertido e transdisciplinar.

Nos passados dias 16, 17 e 24 de novembro, as turmas do 5.º e 6.º Ano do Colégio do Minho tiveram uma
presença especial nas aulas de ACPCA.
Graças à magia das novas tecnologias, a monitora do
Centro do Mar, Ema Subtil, apareceu na nossa sala e inundou-a de conhecimento sobre diversos assuntos, como, por
exemplo, as profissões relacionadas com o Mar, e a forma
como estas mudaram ao longo dos tempos; as espécies que
habitam no nosso Rio Lima e costa de Viana do Castelo e,
no caso da atividade do 6.º Ano, “Come o Peixe Certo”,
os benefícios para a saúde do consumo de peixe. Esta
viagem pelo conhecimento da história da nossa cidade, a
par da sua biodiversidade, foi extremamente interessante e
deixou os nossos alunos curiosos de saber mais, e cheios de
energia e vontade de trabalhar!
Queremos deixar um agradecimento ao CMIA pela
iniciativa fantástica, pois, embora tenha sido uma experiência diferente de realizar as atividades presencialmente,
estas foram, sem dúvida alguma, excecionais!
Prof.ª Sofia Moura Simões

Prof.ª Sofia Moura Simões

Prof. Bruno Rocha

Prof.ª Fátima Simões
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Artes, Comunicação, Património, Cultura e Ambiente no 2.º Ciclo
Como já não é novidade, os
nossos alunos do 5.º e 6.º Ano estão,
este ano, a descobrir/perceber cada
vez melhor o que é a disciplina de
ACPCA e estão a desvendar, pouco a
pouco, o mundo de atividades, jogos e
trabalhos que esta disciplina tem para
lhes apresentar.
Desde aulas práticas, baseadas
na Arte e Comunicação, com exercícios do trabalho da concentração,
raciocínio rápido e criatividade, as
aulas mais focadas no conhecimento e
pesquisa de informação sobre Património, Cultura e Ambiente, os alunos
aprendem a divertir-se e divertem-se
a aprender.
Para além de tudo isto, temos de
destacar o trabalho para os projetos
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“Entre Rio e Mar” e “Shiva in Nature”.
No âmbito destes, os alunos
do 5.º Ano realizaram pesquisas
e construíram cartazes sobre os
mais diversos animais terrestres
e aquáticos, aprendendo as suas
caraterísticas e as caraterísticas do
habitat no qual eles habitam.
Assim, com o 5.ºA a trabalhar
sobre os animais terrestres e o
5.ºB sobre os animais aquáticos, o
resultado são trabalhos espetaculares,
muito informativos!
Os alunos do 6.º Ano, por sua
vez, encarnaram cada um a sua
personagem e gravaram pequenos
vídeos nos quais apresentam as
características dos seus animais,
de formas extremamente criativas!

Alguns são repórteres a apresentar a
espécie no telejornal, outros detetives
a investigar o caso do desaparecimento do animal e até mergulhadores a
explorar o fundo dos Oceanos! Com
o 6.ºA a trabalhar sobre os animais
terrestres e o 6.ºB sobre os aquáticos,
o resultado só poderia ser trabalhos
fenomenais onde a imaginação toma a
rédea, sempre aliada ao conhecimento,
mostrando que se pode aprender com
bom-humor e muita diversão!
Parabéns a todos pela vossa dedicação e pelos trabalhos fantásticos!
Prof.ª Sofia Moura Simões
Prof. Bruno Rocha
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Concerto Pela Paz: “You Will Be Found”
Teve lugar, no passado dia 4 de outubro, um Concerto
pela Paz, organizado pelo Conselho Português para a Paz
e Cooperação, no Teatro Municipal Sá de Miranda. Para
este, foram convidados alguns dos maiores talentos da nossa
cidade de Viana do Castelo, bem como, para nosso grande
orgulho, a Classe de Canto do nosso Colégio, que acabou
por dividir o palco com nomes como o dos Contraponto ou o
Centro Dramático de Viana.
Assim, a convite da Dra. Ilda Figueiredo, lá foram os
nossos alunos apresentar um pouco daquilo que são dentro
de um palco ao qual tanto ansiavam chegar, numa apresentação emotiva, repleta de música, dança, luz, cor, e sobretudo
muita paixão.
“You Will Be Found” foi o título escolhido para a nossa
participação neste espetáculo, esta frase que se tornou o nosso lema, e quase que slogan, neste último ano que passou.

Com a energia e talento inimaginável que os carateriza,
estes alunos entraram em cena e mostraram ao mundo o que
são: a representação de força, a prova viva de que o esforço,
dedicação, perseverança e amor levam uma pessoa até onde
ela sonha chegar, a representação de um grupo unido por
uma paixão, um sonho, e uma só voz.
A uma só voz c(o)antaram uma história, passaram uma
mensagem, e brilharam, como sempre, no palco, na vida, e
nos nossos corações.
Parabéns a todos os que fazem parte desta Classe sem
igual, e espero que possamos, juntos, pisar o palco muito em
breve para fazer aquilo que nos move, e, como sempre, fazê-lo com mais força do que nunca.
Prof.ª Sofia Moura Simões
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Do You Hear The People Sing?

Foi no passado dia 12 de setembro que se deu o culminar
de todo o trabalho da Classe de Canto do Colégio do Minho
no ano letivo de 2019/2020: o seu espetáculo final, denominado “Do You Hear The People Sing?”
Prestes a entrar em cena, este espetáculo viu-se obrigado a aguardar em bastidores, à espera do grande dia em que
voltaria a ganhar vida.
Meses de aulas virtuais passaram, com muitas dificuldades,
lágrimas, desespero à mistura, mas sempre com perseverança,
ânimo, esperança de que um dia ele iria acontecer e que a nossa
visão e sonho haveria de ver a luz do dia. Seguiu-se um verão
de muito trabalho, com ensaios semanais que, olhando
para trás, só comprovam o amor que estes alunos têm
por este projeto.
E, por fim, quase cinco meses depois da sua
estreia anunciada, o espetáculo “Do You Hear
The People Sing?” aconteceu, no magnífico
palco do Casino Afifense.
Baseado na temática dos Direitos Humanos, este espetáculo procurou confrontar
preconceitos, através da musicalidade da Broadway contemporânea, numa abordagem de uma
perspetiva de esperança por um mundo melhor.
Naquela noite, a magia que pisou o palco foi
algo indescritível: a emoção e a paixão subiram a
cena, e, no final de tudo, não havia um olho seco no
público que conseguimos reunir para assistir a este
que foi um dos momentos mais especiais que esta
Classe viveu.
O brilho a que assistimos naquela noite
permanecerá para sempre nas nossas memórias
e corações, pois estes alunos, estes pequenos
grandes artistas, são capazes disto: de nos marcar para sempre.
Mais uma vez, e pela última vez, questionamos: and you, do YOU hear the people sing?
Prof.ª Sofia Moura Simões
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Laboratório virtual versus laboratório físico: vantagens e desvantagens
Para as ciências, sobretudo, as ciências exatas e experimentais, o trabalho
laboratorial é de capital importância,
como para a disciplina de Biologia e a
Geologia, que é objeto de estudo pelos
alunos do Colégio do Minho.
Ao longo das aulas, o trabalho prático é constante, apresentando diversas
formas, tais como: o trabalho laboratorial, físico ou virtual, que requer um
uso correto do material do laboratório
a realização de experiências, onde é
necessário controlar e prever a interferência de diversas variáveis; o trabalho
de campo, com aulas ao ar livre, em
contacto com a Natureza, ou visitas de
estudo e saídas de campo; e os trabalhos
de pesquisa, realizados em grupos para
estimular a cooperação entre os alunos.
Neste sentido, as tecnologias estão
presentes e permitem um desenvolvimento deste trabalho prático, de forma
muito útil.
A situação atual, que estamos a
viver a nível mundial devido à pan-

demia da COVID-19, obrigou a uma
reinvenção de todo o tipo de atividades,
e as ciências exatas e experimentais
não fugiram à regra. Por conseguinte,
a professora de Biologia e Geologia,
Beatriz Barreiro, tem desenvolvido, nas
suas aulas práticas no 11.º ano, o projeto
do Laboratório Virtual. Nesta altura,
“é necessário restringir os contactos
e a manipulação dos objetos, uma vez
que podem ser veículos de transmissão
do SARS-COV-2, mas, felizmente, a
tecnologia veio para ajudar, simulando
várias atividades de laboratório, razão
pela qual se recorreu ao laboratório
virtual”. Neste sentido e, na sua opinião, este tipo de laboratório apresenta
algumas vantagens, pois “é bom para
explicar conceitos, permitindo o uso
de novas ferramentas colaborativas,
para desenvolver novas competências”
e também “não possui restrições de
acesso no que diz respeito ao tempo e ao
lugar, uma vez que, deste modo, o aluno
pode aceder ao laboratório sempre que

o entender”, possibilitando assim “a
interatividade e a segurança”, especialmente, na “manipulação de objetos e
a partilha dos mesmos entre os nossos
alunos”.
Contudo, de acordo com esta
docente, esta metodologia também
apresenta desvantagens, pois “não há
nenhuma interação com os equipamentos reais e há restrições nos resultados
e manipulação das experiências, para
além de que, em alguns casos, não se
pode reproduzir fielmente uma experiência física nos laboratórios virtuais”,
porque o aluno já conhece o resultado
à partida. Assim, embora este recurso
virtual continue a ser uma alternativa
neste contexto de pandemia, o laboratório físico é preferível, pois, tal como
destaca a professora, “nada substitui a
execução das atividades práticas reais”.
João Dinis, 12ºC
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A incomparável poesia de

Antero de Quental
Sonetos Completos de Antero de Quental, publicada em 1886, é o encontro entre o leitor
e o excecional poeta. A sua inserção no Plano Nacional de Leitura é uma mais valia, pois leva
os alunos a emergir numa profunda reflexão sobre a mente do Homem. Na minha perspetiva,
é-nos dado a conhecer um «perito» em almas humanas.
Este autor do século XIX revolucionou a literatura de forma irredutível, sendo o principal
impulsionador do Realismo em Portugal. A sua poesia é crua e genial, na medida em que este
exprime eximiamente a sua «montanha-russa» de sentimentos, criando algo familiar ao leitor
mais jovem.
Na sua tendência obscura, revela-se uma angústia existencial, uma morbidez e desilusão
em relação ao espaço que o rodeia, tornando a obra inquietante, pois esta impõe uma meditação
sobre as ações humanas. No meu poema favorito, «Nox», é evidenciado o caráter metafórico.
O dia e a noite são momentos antagónicos, onde o sujeito, por um lado, sente tranquilidade,
mas também uma onda de exaustão o derruba. Face ao mundo, que mais parece uma arena, o
eu poético utiliza a razão e refugia-se no sonho. No soneto «O palácio da Ventura», o próprio
diz: «Sonho que sou cavaleiro andante», mostrando a sua faceta revolucionária.
Esta imagem de um ser humano real, a meu ver, dinamiza a escrita de Quental, sendo a
sua leitura uma intensa viagem até a uma interiorização reflexiva. Aliás, são estes excêntricos
sonetos que despertam a Humanidade que há dentro de nós, enquanto seres que sentimos e
raciocinamos.
Em suma, esta obra trouxe aos leitores uma perspetiva mais inovadora sobre o modo como
o ser humano se relaciona com o mundo, que só Antero de Quental poderia dar.
Beatriz Almeida dias, 11.ºB
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Era uma vez uma Cantata de Natal
Este vai ser, provavelmente, o nosso último Natal juntos.
Muitos de nós passámos 10 anos na mesma turma, independentemente de sermos do 12º A ou B ou C. Partilhamos, por
isso, grandes momentos, que não serão esquecidos. Assim,
vou voltar onde tudo começou: à nossa primeira Cantata de
Natal como turma!
Lembro-me da nossa pequenez, daqueles ensaios enormes: a querida professora Manuela a ensinar-nos os passos,
ou o professor Bruno e a professora Fátima Simões, as músicas. Os lindos fatos adequados a cada tema, o cabelo encaracolado ou solto. Tudo demonstrava disciplina, dedicação,
perfecionismo....
Naquele ano de 2009, a cantata foi celebrada na Praça
da República, e quando lá cheguei, senti que deveria dar o
meu melhor. O número de pessoas que estava ali... parecia
que Viana ansiava por aquele momento... Lembro-me de que
havia pessoas à janela que aplaudiam as danças de todos os
alunos. Depois chegou a nossa vez de atuarmos. As primeiras
coisas de que me recordo, aliás, de que muitos de nós ainda

nos recordamos é o refrão da música que nós íamos dançar,
e da Maria Luís a interpretar uma música popular com o
Francisco Teixeira. Foi algo emocionante e novo para mim.
Nunca tinha feito parte de algo tão grande e unido.
E todos os anos as cantatas eram diferentes, pois incorporávamos novos e vários estilos de arte. Contudo, a essência
era a mesma. E quanto mais crescia, mais exigentes eram as
danças e as músicas que tocávamos e cantávamos. Aqueles
momentos não eram só um dia, ou simplesmente uma dança;
todos aqueles pequenos passos levam-me até «ao agora»
onde existo e tenho consciência dos esforços feitos para que o
grande dia acontecesse e que estivesse tudo perfeito no dia da
cantata.
A preparação para estes momentos é muito importante,
não só porque somos uma família, mas porque transmite o
lema que esta escola nos dá “Responsabilidade e Exigência”.
Por Inês Montenegro, 12.º B

O nosso Presépio de Natal
O presépio de Natal foi construído na capela da Diocese
de Viana do Castelo, pela turma do 12º C.
Numa deslocação ao monte de Santa Luzia, e durante a
aula de Educação Física, os alunos recolheram musgo para a
base do presépio e efetuaram a sua montagem, com o objetivo
de assinalar a primeira Eucaristia do Advento, que se realizou no dia 27 de novembro.
Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito de um projeto
de Domínios de Articulação Curricular entre as disciplinas

de Educação Física, de Educação Moral e Religião Católica
e de Português. Durante este primeiro período, as Eucaristias foram realizadas no âmbito das atividades da Pastoral
e dinamizadas pelo moderador, Padre Christopher Sousa:
Estas decorreram sempre à sexta-feira, de manhã, tendo sido
destinadas a cada ciclo de ensino.
João Barbosa
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Coro do Secundário nas celebrações eucarísticas
O Coro do Secundário do Colégio do Minho, que é
um grupo constituído pelas alunas da Classe de Canto
e pelos alunos do décimo até ao décimo segundo anos,
tem colaborado na organização das eucaristias mensais,
integradas no plano das atividades da Pastoral e, essencialmente, destinadas ao polo do secundário da nossa comunidade educativa.
Para responder a um dos objetivos da Igreja e do
Secretariado Nacional de Liturgia, o grupo de alunos seminaristas propôs à Direção do Colégio do Minho a criação
deste grupo coral que é parte integrante desta assembleia
litúrgica, preparando espiritualmente, mas também liturgicamente, os restantes elementos deste grupo. O aluno
Jorge Silva, organista e organizador, tem como tarefa a
escolha dos cânticos conforme as normas da Constitui-

28

ção Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada
Liturgia, respeitando o princípio de que “todas as obras
musicais devem estar em unidade perfeita com a celebração litúrgica.” Aliás, um dos cânticos usados na Eucaristia
celebrada no dia 27 de novembro, a primeira Eucaristia do
Advento, presidida pelo Padre Christopher Sousa, foi da
sua autoria.
As alunas da Classe de Canto, Andrea Laranjeira,
Maria Gonçalves, Leonor Felgueiras, Leonor Gomes,
Marta Rodrigues e Ana Correia participaram, em parceria com os alunos Daniel Barros, António Alves e Paulo
Sousa, nestas duas celebrações eucarísticas revelando, por
meio do canto, uma atitude empenhada e centrada na ação
litúrgica.
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Sexta-feira é dia de Eucaristia!
A celebração eucarística semanal, em função do ciclo de ensino, é uma
atividade da Pastoral do Colégio do Minho, criada para responder em segurança
às necessidades espirituais e catequéticas, num cenário de pandemia da COVID-19.

Mirante: Como surgiu este projeto?
mos neste projeto. Por outro lado, no básico, os alunos
Diretor: A celebração eucarística já era celebrada
que só chegavam às 9:00h, não podiam participar na
às sextas-feiras na capela do Colégio, mas, devido à
Eucaristia, pois esta começava às 8:30h. Assim, pelo
pandemia, este espaço passou a ter capacidade apenas
menos, uma vez por mês, conseguimos, reunir esses
para oito pessoas. Então, decidimos, na reunião da
alunos e, felizmente, na capela do seminário, que tem
pastoral, que é moderada pelo Padre Christopher,
condições para isso.
celebrar a Eucaristia, em função
Mirante: Acha que este projede cada ciclo de ensino. Por
to tem «asas» para continuar no
isso, agora, embora esta seja
futuro?
realizada semanalmente, os aluDiretor: Pelo feedback positiComo o Colégio do Minos de cada ciclo participam na
vo que tenho da iniciativa, penso
nho é uma escola católica, a
Eucaristia uma vez por mês.
que vai continuar no futuro,
Mirante: Que outros obpois é uma dinâmica diferente
organização desta atividade
jetivos estão presentes neste
e cativante para a comunidade
da pastoral é uma constante. educativa do Colégio.
projeto?
Diretor: Como o Colégio do
Minho é uma escola católica, a
Frederico Pereira, 12.º C
organização desta atividade da
pastoral é uma constante. Este ano decidimos também
juntar, na eucaristia, a catequese, que é um serviço
que o colégio oferece, uma vez que muitas crianças
não conseguem ir às paróquias. Por conseguinte,
devido às novas restrições por causa da pandemia,
a Eucaristia acaba por dar resposta também a essa
necessidade pastoral.
Mirante: Que impressão a comunidade do Colégio
do Minho tem deste projeto?
Diretor: Eu acho que está encantada! Primeiro, devido à participação dos alunos do polo do secundário,
que, na última sexta-feira do mês, também se dirigem
à capela do Seminário, depois porque aconteceu uma
coisa fantástica que foi a criação do coro do ensino secundário. Portanto, só por isso já valeu a pena pensar-

“

“
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CELEBRAÇÕES DA PAZ, NO COLÉGIO DO MINHO
PAX: “O nosso trabalho aqui na Terra”
O conhecimento e a reflexão
levam-nos hoje a crer que a guerra é,
efetivamente, uma realidade a evitar,
invariavelmente motivadora da destruição e do retrocesso. Assim, e desde a
redação da Carta das Nações Unidas, se
reforça a necessidade de conservar a Paz
e a Justiça- porque, de facto, sem esta
assegurada pouco podemos exigir.
Este ano, ainda sob o motivo especial do 75º aniversário da vitória sobre
o Nazi-Fascismo, as celebrações da Paz
ganham, de novo, vida. Em Portugal,
sob o comando de um conjunto de
organizações sensibilizadoras para a
cooperação e solidariedade, entre as
quais o Conselho Português para a Paz
e Cooperação (CPPC), foi programada
uma série de eventos celebrativos. Entre
os que vigoraram- e não foram, no
contexto da pandemia da COVID-19,
cancelados ou reagendados para 2021conta-se o Concerto pela Paz de Viana
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do Castelo, decorrido no Teatro Sá de
Miranda no dia 4 de outubro (após ter
sido reagendado de abril). Aqui, marcou
presença o Colégio do Minho, por
intermédio da Classe de Canto, dinamizada pela professora Sofia Simões,
que participou com o tema “You Will
Be Found”(Serás encontrado), interpretando músicas alusivas à defesa dos
Direitos Humanos.
Neste contexto de celebração, surgiu ainda a ideia de incorporar na comunidade escolar esta temática, pelo que,
aplicando o programa letivo da disciplina de Português, os alunos do 11º ano do
ensino secundário, orientados pela professora Paula Ribas, redigiram discursos
políticos referentes à conservação da
Paz, que foram apresentados oralmente
aos colegas de turma, e por estes eleitos
os preferidos. Neste sentido, do concurso, resultaram como vencedores a Ana
Amorim da turma A, o José Pinheiro da

turma B, e a Laura Duque da turma C,
cada um premiado com a última Carta
Pastoral redigida pelo nosso falecido
Bispo D. Anacleto. Efetivamente, o
projeto foi bem recebido pelos alunos,
que dele extraíram, unanimemente, a
importância da reflexão sobre o papel
primordial da Paz, que facilmente é
subestimado, e agora cito as palavras
da Ana Amorim, pela “rivalidade que
faz parte da natureza humana.” Assim,
ainda persiste a ideia de que há muitas
realidades conflituosas para as quais
não estamos deveras consciencializados,
não podendo ainda tomar a Paz como
garantida, sendo sempre responsáveis
por fortalecer a ténue fronteira que a
separa da guerra, por isso, para Carolina
Martins, “esse deve ser o nosso trabalho
aqui na Terra.”
Joana Vieira da Silva, 12.º C
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Discurso político sobre a paz
para evitar outra guerra mundial. E
foi assim, que, um quarto de século
depois, os Estados Unidos lideraram o
mundo na construção da Organização
das Nações Unidas com mecanismos
para governar a guerra, tratados para
proteger os direitos humanos, prevenir
o genocídio, restringir as armas mais
perigosas.
De facto, estes esforços foram bem-sucedidos. Sim, guerras terríveis foram
travadas e atrocidades cometidas. Mas
não houve uma Terceira Guerra Mun-

“

O que sei é que enfrentar
estes desafios exigirá trabalho árduo e persistência de
todos os homens e mulheres.

“

Muito bom dia!
É com grande prazer que hoje me
encontro aqui, na vossa presença, minha cara professora e colegas.
Gostaria de iniciar este pequeno
momento por referir o facto de vivermos num mundo de constante desigualdade e injustiça. Tenho perfeita consciência e certeza de que, neste preciso
momento, uma criança acabou de partir
deste mundo pelas mãos de homens que
consideram a guerra o único meio de
sobrevivência. Não posso ficar indiferente ao facto de estes acontecimentos
ocorrerem a cada instante. Mas o que
poderei eu e todos nós fazer para haver
uma mudança? Será possível passar a
paz?
Efetivamente, a paz total parece
algo impossível de alcançar, pois a
sua presença justificaria um mundo
perfeito, ou seja, inexistente. E é exatamente por este motivo que hoje estou
aqui. Cheia de questões difíceis sobre
a relação entre guerra e paz, e o que
podemos fazer para substituir uma pela
outra. Certamente, estas questões não
serão novidade para ninguém. Todos
sabemos que a guerra surgiu com o primeiro homem, e ninguém questionou
a moralidade do ser humano naquela
época. Era simplesmente um facto a
forma como as tribos e civilizações iam
em busca do poder. Com o passar do
tempo, as guerras entre exércitos deram
lugar a guerras entre nações, e verifica-se que a Segunda Guerra Mundial foi
um conflito em que o número total de
civis que morreram excedeu o número
de soldados. Com tanta destruição,
tornou-se claro aos olhos de todos que
o mundo precisava de instituições

dial. A Guerra Fria terminou com uma
multidão a derrubar um muro. Bilhões
de pessoas foram retiradas da pobreza.
Os ideais de liberdade e autodeterminação, igualdade e estado de direito
avançaram hesitantemente.
Por isso, assim como Barack Obama, eu digo “Yes we can”. É óbvio que
não trago comigo uma solução definitiva para os problemas da guerra. O que
sei é que enfrentar estes desafios exigirá
trabalho árduo e persistência de todos
os homens e mulheres. E exigirá também que pensemos em novas maneiras
sobre as noções de guerra justa e os
imperativos de uma paz justa.
Devemos começar por reconhecer

que não vamos erradicar os conflitos
violentos em anos próximos, pois haverá momentos em que as nações acharão
o uso da força não apenas necessário,
mas moralmente justificado.
No entanto, não é um motivo
para desistir, pois passo a citar Martin
Luther King Jr. “A violência nunca traz
paz permanente. Não resolve nenhum
problema social: apenas cria novos e
mais complicados.” E volto, então,
assim ao nosso esforço para evitar essas
escolhas trágicas e falar de duas maneiras pelas quais podemos construir uma
paz justa e duradoura.
Primeiro, a natureza da paz que
buscamos. Pois a paz não é apenas a
ausência de conflito visível. Somente
uma paz justa baseada nos direitos e
dignidade inerentes a cada indivíduo
pode ser verdadeiramente duradoura.
E foi precisamente essa perceção que
impulsionou os redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos
após a Segunda Guerra Mundial. No
meio da devastação, eles reconheceram
que, se os direitos humanos não forem
protegidos, a paz seria uma promessa
vazia.
Segundo, uma paz justa não inclui
apenas direitos civis e políticos, mas
também segurança económica e oportunidades. Pois a verdadeira paz não é
apenas liberdade do medo, mas liberdade da necessidade. Todos sabemos
que não existe segurança onde os seres
humanos não têm acesso a alimentos
suficientes, ou água limpa, ou aos
remédios e abrigos de que precisam para sobreviver. E até
mesmo onde as crianças não
podem ter acesso a uma
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Discurso político
sobre a paz continuação
educação decente ou a um trabalho
que sustente a família. A ausência de
esperança pode apodrecer uma sociedade por dentro. E é por isso que ajudar os
agricultores a alimentar o seu próprio

“

uma paz justa não inclui
apenas direitos civis e políticos, mas também segurança económica e oportunidades

“

povo, ou nações a educar os seus filhos e
cuidar dos doentes não é mera caridade,
mas sim o motivo pelo qual o mundo se
deveria unir.
Podemos reconhecer que a opressão
estará sempre connosco e ainda assim
podemos lutar pela justiça. Podemos
entender que haverá guerra, e ainda,
lutar pela paz. Podemos fazer tudo isso,
porque essa é a história do progresso
humano, essa é a esperança de todo o
mundo, e, neste momento de desafio,
este deve ser o nosso trabalho aqui na
Terra.
Muito obrigada.
Carolina Martins, 11º A
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Semana das

Línguas

Este ano, a Semana das Línguas nos polos de Viana decorreu na semana de 2 a 4 de dezembro. O objetivo desta atividade foi juntar-se à época
do Natal, para que os nossos alunos aprendessem novas palavras em inglês
e francês sobre esta época tão especial; ouvissem e lessem lendas e contos
sobre o Presépio, os Três Reis Magos, a origem do pinheiro e da vela de
Natal…; curiosidades sobre tradições francesas como, por exemplo, a famosa “Bûche de Noel”,… Tantas curiosidades de Portugal, França e Inglaterra
que todos puderam satisfazer…
Feliz Natal, Merry Christmas e Joyeux Noel a toda a Comunidade
Educativa

mirante

Erasmus Days
Nos passados dias 15, 16 e
17 de outubro, o
nosso Colégio
participou na
comemoração
dos chamados
Erasmus Days,
um conjunto de dias
dedicados à
celebração do
programa Erasmus + pela Europa e um pouco por
todo o mundo.

“

Como a nossa escola é uma escola Erasmus,
graças à sua participação ativa no projeto Shiva
in Nature em parceria com escolas da Eslovénia,
Espanha e Inglaterra, pareceu-nos que estes dias de
comemoração deveriam ser marcados.
Assim, em conjunto com as turmas do 7.º
Ano, que estão envolvidas neste projeto desde
o seu nascimento, foram gravados dois vídeos
nos quais os nossos alunos expressaram as suas
opiniões acerca deste projeto, do valor que o
mesmo tem para eles, do que aprenderam com ele
e do que mais os cativa no facto de pertencerem a
uma escola Erasmus.

“Para mim, fazer parte deste projeto significa muito, porque este incentiva a nossa criatividade e a nossa busca
pelo conhecimento” – Tomás Anjos, 7.ºA
“Para mim, fazer parte deste projeto significa fazer novos amigos enquanto aprendemos coisas novas” – Pedro
Rodrigues, 7.ºA
“Eu acho muito importante participarmos neste projeto, porque, com ele, vou descobrir novas culturas e isso
entusiasma-me” – João Abreu, 7.ºA

“

“Para mim, é um orgulho participar neste projeto” – Jorge Torres, 7.ºA

“Para mim participar neste projeto é fantástico, pois este engloba várias atividades que nos fazem aprender e
crescer cada vez mais, como alunos e membros da sociedade” – Maria Pacheco, 7.ºB
“Eu gosto deste projeto porque, através dele, posso interagir com pessoas novas!” – Núria Rocha, 7.ºB
“Com este projeto eu aprendi a dar asas à minha imaginação!” – Ana Sofia, 7.ºB

“Para mim, participar no projeto Shiva in Nature é muito interessante, porque, com ele, conhecemos novas
pessoas e culturas através de trabalhos incríveis” – Catarina Silva, 7.ºB

A opinião geral é, naturalmente, que é uma
honra e um orgulho ter a oportunidade de fazer
parte de algo tão grandioso, de um projeto que nos
proporciona conhecer outros países, ainda que à
distância, e que nos incentiva a informarmo-nos e
aprender não só sobre outras culturas, como tam-

bém sobre o nosso magnífico país, Portugal.
É uma experiência incrível, e estamos certos
de que todos nos recordaremos dela para sempre.
Prof.ª Sofia Moura Simões
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In mem
D. Anacleto Oliveira
D. Anacleto Oliveira partiu para a Casa do Pai.
Natural da diocese de Leiria-Fátima, nasceu na freguesia
de Cortes, a 17 de julho de 1946.
Foi ordenado presbítero
em 15 de agosto de 1970, após
frequentar, durante 12 anos,
o Seminário Diocesano de
Leiria.
Já em Roma, fez a
licenciatura em Teologia
Dogmática, na Universidade Gregoriana (em 1971), e
concluiu, em 1974 a licenciatura em Ciências Bíblicas, no
Instituto Bíblico de Roma.
De regresso a Portugal,
lecionou Exegese Bíblica, no
Instituto Superior de Estudos Teológicos, em Coimbra.
Em 1977, concluiu a licenciatura em História, na Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra.
Parte, então, para a Alemanha, onde faz o doutoramento
em Exegese Bíblica, na Faculdade de Teologia Católica da
Universidade de Westfälischen Wilhelms-Universität de
Münster.
De volta a Portugal, a partir de 1988, retoma a leccionação de Exegese Bíblica no Instituto Superior de Estudos
Teológicos de Coimbra e, ao mesmo tempo, no Seminário Diocesano de Leiria, na Escola de Formação Teológica de Leigos de Leiria e na Faculdade de Teologia
(Lisboa) da Universidade Católica Portuguesa.
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Em 24 de abril de 2005, recebeu as ordens episcopais, no
Santuário de Fátima e foi nomeado Bispo-auxiliar de Lisboa.
Em 11 de junho de 2010,
foi nomeado Bispo da diocese
de Viana do Castelo. A sua
entrada solene nesta diocese
foi a 15 de agosto de 2010,
precisamente no dia em que
fazia quarenta anos da sua
ordenação.
D. Anacleto Oliveira foi
um homem de uma cultura
imensa e de uma sensibilidade única. O lema episcopal que escolheu para si,
“Escravo de todos”, ilustrava bem o seu sentido de missão.
Para o Colégio do Minho, o nome de D. Anacleto Oliveira ficará sempre gravado, a letra de ouro, na sua história.
Foi no seu episcopado que o Colégio do Minho mais cresceu, abrindo dois novos polos: o do ensino secundário e o do
Monção. D. Anacleto não se poupou a esforços para que tal
acontecesse!
Amigo do Colégio e dos nossos alunos, D. Anacleto
visitava-nos nos momentos mais festivos e alegrava-nos com
a sua presença.
Partiu demasiado cedo! Perdurarão, nas nossas memórias, as suas boas recordações, sempre eivadas de um sentimento de profunda gratidão.

mirante

moriam
D. José Augusto Pedreira
D. José Augusto Martins Fernandes Pedreira nasceu, no
dia 10 de abril de 1935, na freguesia de Gondomil, concelho de
Valença.
Em outubro de 1947, ingressou
no Seminário de Braga. Foi ordenado presbítero no dia 12 de julho
de 1959, na Sé de Braga.
Após a sua ordenação, foi
formador no Seminário Maior de
Braga.
Entre 1963 e 1976, D. José
foi professor e Diretor do nosso
Colégio. Foi, também, professor da
Escola do Magistério Primário, da
Escola de Educadoras de Infância
e da Escola de Enfermagem de Viana do Castelo (1975-1979).
De 1978 a 1983, foi chanceler secretário da Cúria Diocesana e,
em 1982, promotor de Justiça do Tribunal Eclesiástico, sendo
ainda pro-vigário geral da Diocese de Viana do Castelo.
Foi ordenado Bispo em 19 de março de 1983, em Viana do

Castelo, por D. Arminho Lopes Coelho. Havia, já, sido nomeado, em 31 de dezembro de 1982, Bispo Auxiliar do Porto.
Em 29 de outubro de 1997, foi nomeado Bispo de Viana
do Castelo e a sua entrada solene
deu-se no dia 8 de dezembro do
mesmo ano.
O Papa Bento XVI aceitou,
no dia 11 de junho de 2010, a sua
renúncia, após atingir a idade
máxima para desempenho do
munus episcopal, determinada
pelo Direito Canónico, passando,
então, a Bispo Emérito de Viana
do Castelo.
D. José Pedreira ficará sempre
ligado à história do Colégio do Minho, pelos treze anos em
que desempenhou o cargo de Diretor.
Alguns dos atuais funcionários do Colégio trabalharam,
nos anos 60 e 70 do século passado, com D. José e guardam
dele as melhores recordações.

Equipa Técnica
Coordenação e Revisão: Prof. Catarina Ramos; Prof. Fernando Marinho; Prof. Paula Ribas; Prof. Sandra Meira
Paginação e design: Prof. Fernando Marinho
Colaboradores: Comunidade escolar
Edição: Colégio do Minho

35

O Colégio do Minho deseja umas santas festas
e um próspero ano novo!

