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O Natal da Misericórdia

O papa Francisco propõe-nos, para este próximo ano, um ano Santo da Misericórdia. Assim,
este Natal é marcado pelo ano da Misericórdia
cuja abertura oficial foi no passado dia 8 de dezembro. Vem mesmo a propósito que, em tempos tão
agitados para o mundo, o papa proclame o próximo
ano como o ano da misericórdia. Parece-me que será
também, no meu ponto de vista, uma boa oportunidade de vivência desta quadra Natalícia. Todos
sabemos que esta época é marcada pelos sentimentos
de ternura e de amabilidade uns para com os outros.
Paira um sentimento, ainda que muito leve, de que
somos todos irmãos e que devemos viver em paz.
Dizê-lo é fácil, mas concretizar estes sentimentos
no nosso dia-a-dia é bem mais complicado. Talvez
não possamos mudar o mundo, mas talvez possamos
mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos menos bons. Talvez possamos aproveitar a deixa
do papa Francisco e pensar um pouco no que é isto
de «misericórdia» e, quem sabe, até nos possamos
questionar sobre como podemos viver a misericórdia
na nossa vida quotidiana. Também na nossa Diocese, neste segundo ano do projeto trienal sobre “A
família – comunidade de vida e de amor”, o nosso
Bispo propõe uma caminhada sobre a misericórdia –
Sede Misericordiosos –, tema da sua carta pastoral.

Enfim, não faltam recursos para que possamos viver
a misericórdia nas nossas vidas.
Também nós, como comunidade educativa e
escola católica, não podemos ficar indiferentes aos
desafios que nos são colocados. Não são desafios
dirigidos apenas aos professores e funcionários, mas
também aos pais e alunos para que possamos trilhar
caminhos de misericórdia e fazer do nosso Colégio
uma comunidade onde os valores mais humanos
e cristãos irradiam nas nossas vidas. Temos que
perceber que somos uma grande família e que esta
família só faz sentido, quando realmente pensamos
e vivenciamos experiências uns com os outros. Ficar
indiferente e olhar para o próprio umbigo são sentimentos que não devem existir no nosso coração. Fazer do nosso mundo um mundo mais humano onde
os valores dos sentimentos mais nobres enchem o
nosso coração é, sim, o sentimento que deve integrar
a nossa grande família.
Faço votos para que, nesta quadra natalícia,
juntos, possamos descobrir o amor e deixar que este
Deus menino, o Deus da Misericórdia, venha realmente habitar no nosso coração.
Um Santo e feliz Natal e umas festas muito
felizes.

Diretor do Colégio do Minho
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73 anos a educar - Aniversário do Colégio do Minho
Embora o dia de aniversário fosse o três de outubro, as
celebrações decorreram na sexta-feira, dia dois. Do programa
de eventos, constava a Eucaristia na capela do Seminário
Diocesano, no período da manhã, e a instalação de divertidos
insufláveis no recreio do edifício-sede do Colégio.
Às 9 horas, todos os alunos entraram no Colégio para um
dia normal de aulas; saíram mais cedo para poderem lanchar
e, às 10:45, seguiram para o Seminário Diocesano, devidamente acompanhados pelos seus professores. Às 11 horas
começou a eucaristia presidida por sua excelência reverendíssima sr. Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto de Oliveira, ladeado e acompanhado pelo senhor padre
Ricardo Correia, pelo senhor padre Renato, pelo senhor padre
Christopher, pelo nosso estimado Diretor do Colégio e pelos
alunos do Seminário e do Colégio. Na capela, estavam cerca
de 400 alunos - do básico e do secundário - e os alunos do 1º
ano do novo polo do Colégio em Monção. Presentes também
estavam professores, funcionários e vários encarregados de
educação. Na sua homilia, dedicada aos anjos-da-guarda, o
senhor Bispo, rodeado por quatro pequenos alunos do 1º ciclo,
com quem ia conversando, referiu a importância da presença
dos anjos-da-guarda para o Povo Cristão.

Durante a eucaristia, tivemos várias intervenções do
coro, dirigido pela professora Susana Laranjeira e pelo
professor Bruno. No fim, cantaram-se os parabéns ao nosso
adorado Colégio. A eucaristia acabou por volta do meio-dia
com o coro a cantar “Tu és o sol”.
Após a solene eucaristia, os alunos retornaram ao edifício-sede do Colégio para almoçar. À chegada, foram agradavelmente surpreendidos com a presença de dois magníficos
e grandiosos insufláveis, o que fez com que ficassem extasiantes e almoçassem mais rápido do que o normal. Durante
a refeição, os alunos tiveram direito a uma fatia do bolo de
aniversário, confecionado com muito carinho pelas nossas
cozinheiras. Os insufláveis mantiveram-se “firmes e hirtos”
até às cinco da tarde no recreio do Colégio, mas as aulas
decorreram normalmente e no cumprimento dos horários. O
divertimento aconteceu nos períodos de intervalo entre aulas.
Num momento de auscultação de opiniões, para a
maioria dos educandos que ouvimos, o dia de celebração do
aniversário do Colégio foi de festa para toda a comunidade escolar. Foi um dia inesquecível!
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Inauguração do Polo de Monção do Colégio do Minho
O polo de Monção do Colégio do Minho, a funcionar no
antigo seminário da vila, foi inaugurado no passado sábado
com a presença do Exmo. Revº Sr. Dom Anacleto Oliveira,
Bispo da Diocese de Viana do Castelo, o qual presidiu à eucaristia na capela do edifício. O Município de Monção esteve
representado pelo Sr. Vereador das Atividades Socioculturais, Paulo Esteves.
A receção aos encarregados de educação e convidados
fez-se ao som de músicas entoadas por professores e crianças.
O corte da fita azul cumpriu-se a várias mãos: adultas, por D.
Anacleto Oliveira, e infantis, pelos primeiros alunos da nova
estrutura letiva. Depois das intervenções, decorreu a eucaristia e visita às instalações remodeladas e adaptadas à nova
realidade.
O diretor do Colégio do Minho, Dr. Ricardo Sousa, traçou os objetivos do polo monçanense, colocando a fasquia na
educação responsável dos alunos, na qualidade de um ensino
diversificado e no desenvolvimento de um projeto competente e exigente.
Referiu que o Colégio do Minho é uma instituição
capaz de responder aos desafios atuais da aprendizagem e
às inquietações das famílias face ao futuro dos seus filhos.
Acrescentou que a direção olha para este novo desafio como
algo extremamente motivador, que será concretizado com
empenhamento e dedicação de todos.
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Na sua intervenção, o Vereador das Atividades Socioculturais, Paulo Esteves, deu as boas- vindas ao Colégio
do Minho, afirmando que a chegada do ensino privado a
Monção, com a abertura deste polo, vem proporcionar aos
encarregados de educação a possibilidade de uma oferta letiva
mais diversificada e plural … /… congratulou-se com o facto
do Colégio do Minho devolver ao edifício a sua primeira
função e desejou à direção que todos os seus objetivos fossem
cumpridos. As últimas palavras dirigiram-se ao Sr. Bispo da
Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira: “É uma
honra e um orgulho muito grande para todos os monçanenses a sua presença na nossa terra”. Seguiu-se um “verde de
honra”.
A nova estrutura letiva, que inicia atividade com uma
turma do 1º ciclo constituída por 10 crianças (oito de Monção,
uma de Valença e outra de Salvaterra de Miño), compreende
o horário normal escolar entre as 9h00 e as 16h00, seguindo-se, até ao final da tarde, atividades complementares como
ginástica, música, inglês, educação cívica e moral e apoio ao
estudo.
No edifício funciona, ainda, numa parceria com o Colégio do Minho, um polo do Centro Britânico do Alto Minho
e, brevemente, espera-se, um polo da Academia de Música.
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No dia 18 de Setembro ocorreu a abertura
do ano letivo do pólo de Monção do Colégio do
Minho. Nesta singela cerimónia, os alunos e seus
encarregados de educação presentes ouviram do sr.
Diretor Ricardo Sousa palavras de boas-vindas.
Feita a apresentação do corpo docente e da responsável do Centro Britânico, com o qual existe
uma parceria, seguiu-se uma visita às instalações
do Colégio.

Dia de S. Martinho
No dia 11 de novembro de 2015, quarta-feira, decorreu a comemoração do
dia de S. Martinho ou Magusto, como é particularmente conhecido este dia
no Colégio do Minho.
Esta festa decorreu na Quinta de S. Lourenço, na vila de Darque. Os
alunos, acompanhados dos seus professores, foram chegando à Quinta, por
volta das 14H15, em autocarros fretados para o efeito.
Durante uma parte da tarde, os alunos puderam explorar e passear pela
grande mata da Quinta, mas sempre com a supervisão dos olhos perspicazes
dos professores, que os mantinham debaixo de olho.
Às 15:30h, os alunos foram chamados para o ansiado lanche. Foram
servidas as famosas e deliciosas castanhas e um pão com chouriço, tudo
acompanhado pelo belo sumo de laranja ou água.
Por volta das 17H00, chegou a hora do regresso. Foi uma tarde “fantabulástica”, plena de diversão, muita correria e boa disposição.

Eucaristia no polo de Monção

Às quartas-feiras, no polo
de Monção do Colégio do
Minho, decorre a eucaristia
presidida pelo sr. Pe. Joel. Presentes os alunos, professores e
encarregados de educação.
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Halloween no polo de
Monção

Dia do Pijama no polo
de Monção

Semana da alimentação
no polo de Monção

No dia 29 de Outubro decorreu no
polo de Monção do Colégio do Minho,
em parceria com o Centro Britânico, a
festividade do Halloween. Durante o
dia realizaram-se algumas atividades
alusivas ao famoso “dia das bruxinhas”.
Foram momentos divertidos e bem
passados.

No dia 20 de Novembro decorreu
no polo de Monção o “Dia do Pijama”.
Esta atividade estava inserida num
processo de solidariedade com Mundo
de Vida. O evento contou com a participação de encarregados de educação
que contaram “as histórias da Pedra”
e executaram a “dança do pijama”. Foi
um momento bonito.

Entre os dias 12 e 16 de Outubro de
correu a “Semana da Alimentação”.
Para além de muitas atividades que
foram concretizadas pela turma 1ºB,
esta também se deslocou à EPRAMI
de Monção. No local tiveram oportunidade de aprender a fazer queques
saudáveis, bem como outros géneros
alimentares que fazem parte da “Roda
dos Alimentos”, indispensáveis para
um crescimento saudável. É sempre
bom quando se aprendem coisas novas.
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Uma Visita Interessante!

Notícia de última hora!

No dia 18 de novembro tivemos a visita de
um senhor que veio falar da sua profissão.
Ele chama-se Ermanno Aparo, tem 43 anos
e é pai da Rita Aparo, do 4º ano.
Explicou-nos que era arquiteto, designer
e professor de Design na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão.
Começou por nos perguntar o que nós
achávamos que era o Design e aos poucos foi-nos mostrando objetos criados por artesãos até
percebermos o que era o Design.
O primeiro objeto que mostrou era de
madeira e muito antigo, que servia para apanhar
azeitonas e cerejas.
Depois apresentou uma peça que é ao
mesmo tempo um brinquedo e um instrumento
musical da Madeira e uma cesta de vime. Todos
estes objetos foram feitos à mão.
Seguidamente expôs um saleiro/pimenteiro
inspirado no livro “As Aventuras de Gulliver” e
que também servia de brinquedo.
O professor Ermanno continuou a mostrar
vários objetos atuais e reciclados que servem
para outra função: “latas motorizadas” (guarda-joias), vaso, candeeiro/carregador; suporte de
papel higiénico em forma de barco, bolsa em fio
de perca, bolsa em relva artificial, socas feitas
com embalagens de sumo…
Concluímos que esta visita foi muito divertida e interessante porque aprendemos muitas
coisas novas e até tivemos colegas que ficaram
com vontade de ser designers quando forem
grandes, mas é preciso estudar muito!

Ontem, dia três de Dezembro, todos os alunos do 1º Ciclo do
Colégio, incluindo os alunos do Pólo de Monção, foram ao Porto de
autocarro para assistir ao espetáculo “A Cinderela no Gelo”, que se
realizou no espaço exterior do Mar Shopping.
Os alunos, professores e funcionários partiram do Colégio às
13.15h e chegaram ao local às 14.10h. O espetáculo estava previsto para
as 14.30h, mas começou atrasado, porque as crianças de outra escolas
chegaram mais tarde.
A história da Cinderela é muito conhecida, mas esta versão é diferente de todas que já vimos. O conto era intervalado com músicas que
os atores cantavam e dançavam no gelo.
O mais engraçado foi quando o Assistente Pessoal (A.P.) do Príncipe Diego cantou uma música em ritmo de Kizomba que contagiou
toda a plateia.
Foi um espetáculo muito giro e divertido e do gosto de todos os
alunos.
A mensagem mais importante da história foi o conselho da Fada
Madrinha à Cinderela “Sonhar é Acreditar”.
No final, o regresso foi novamente de autocarro para o Colégio do
Minho.
3º Ano

Texto coletivo – 3º ano
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A Cerimónia dos Padrinhos

A Cerimónia dos Padrinhos realiza-se todos os anos neste Colégio. Como sempre, os alunos do 4º ano recebem, com
muito carinho, os meninos do 1º ano.
Este ano cabe-nos a nós a responsabilidade de receber,
proteger, ajudar os nossos afilhados.
Para oficializarmos este acompanhamento, realizamos
uma pequena cerimónia chamada ‘Cerimónia dos Padrinhos’,
onde oferecemos prendinhas elaboradas por nós e recebemos
igualmente uma pequena lembrança realizada por eles. Este
ano, realizou-se no dia 2 de outubro, data em que se celebrou

também o Dia do Colégio.
Além dos nossos afilhados, aqui do polo de Viana, a
quem nós ajudamos e acarinhamos no dia-a-dia, temos também, pela primeira vez, alunos do 1º ano do polo de Monção.
Vemos poucas vezes estes nossos afilhados, mas é sempre
uma alegria cada vez que os encontramos.
Teremos sempre um cantinho no nosso coração para
todos eles.
4º Ano

O ‘Pão-por-Deus’
No dia 30 de outubro de
2015, a turma do 4º ano do
Colégio do Minho realizou
o Pão-por-Deus, na sua sala.
Todos os alunos celebraram esta tradição que vêm a
realizar há já três anos. Para participarem nesta comemoração especial,
trouxeram frutos secos para todos disfrutarem
e partilharem. A professora, para festejar este dia, faz brindeiras
doces e batatas-doces assadas para todos se deliciarem.
Estes alunos tentam, desta forma, manter viva uma tradição portuguesa muito antiga.
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Pinehirinhos de Natal

No âmbito da comemoração do Dia Nacional do Pijama,
os alunos do 1º ano quiseram ajudar as personagens do livro
A Aranha Delicada a descobrir algumas das palavras que
fazem as famílias felizes. Posteriormente pintaram essas palavras nos seixos, para que as suas famílias saibam a importância que têm na vida das nossas crianças.

Para comemorar o Natal, os alunos do 1º ano construíram pinheirinhos de natal, em plasticina, dando asas à sua
imaginação e criatividade. Deste modo, iniciámos assim a
decoração da sala com motivos alusivos a esta época festiva.
Que lindos que ficaram!
1º ano

1º ano

‘O Lago dos Cisnes’ no Colégio do Minho
No dia 22 de outubro de 2015 veio ao nosso Colégio, pelo
terceiro ano consecutivo, o Grupo Animateatro, do Seixal.
Desta vez, apresentaram a peça ‘ 0 Lago dos Cisnes, montaram o seu cenário e representaram para o 1º ciclo.
Ao longo do teatro, foram chamando alguns meninos
para entrarem também na representação. As crianças acharam muito divertido, riam-se e tentavam participar.
No fim, os atores apresentaram-se dizendo os seus nomes, responderam igualmente às perguntas que os alunos iam
fazendo.
Ariana Sousa 4º Ano
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História das Pedras

Era uma vez uma flor
que adorava o sol. Gostava
tanto dele, mas ele não surgia… (Leonor)
Apareceu uma menina que, olhou para a flor, e
perguntou-lhe por que estava triste. (Martina)
Ao lado da menina estava um gato, que andava sempre
atrás dela. (Gonçalo Nogueira)
Naquele momento, passou uma borboleta que pousou no
ombro da menina. (Inês)
Surgiu então um pirata que assustou a borboleta. (Filipe)
A flor, com o susto, transformou-se num menino de pijama que perguntou: Posso brincar convosco? (Micael)
Entretanto tinha aparecido uma minhoca que queria
comer a flor. Mas quando a viu transformada em menino,
fechou-se num casulo e transformou-se numa borboleta.
(Rodrigo Bastos e Luís)
O rapaz, ao ver a linda borboleta, alterou de novo a sua
forma para flor. (Bianca)
Ao longe, veio um cão a correr que foi atrás do gato. (Tomás) O gato entrou numa casa e escondeu-se do cão. (Rita)
À beira dessa casa havia uma floresta onde vivia um

macaco. (Gonçalo Vilaça) O macaco tinha um pijama mágico
para vestir, (Martim) que lhe tinha sido dado pelo Rei dos Pijamas. (José Afonso) Esse macaco possuía também uma pedra
mágica, com símbolos matemáticos e por baixo dela existiam
flores friorentas porque há muito que não viam o sol. (Filipa)
O gato, que estava no seu esconderijo, aproveitou a oportunidade para fugir para a floresta. (Tiago) E o dono dessa
casa, que se chamava Pedro, tinha uma flor (Vicente e Mª
Teresa) Essa flor era mágica e fazia aparecer a chuva e o sol.
(Bruna e Mariana)
Ora o macaco, além do pijama e da pedra, possuía uma
máscara mágica do Faraó (Gonçalo Delgado) que tinha poderes
de tornar bela qualquer flor. (Diana) Foi aí que a flor se transformou numa menina vestida com um pijama. (André)
Então o gato pegou no novelo de lã mágico, levou-o até
ao macaco e arrancou-lhe os amuletos maléficos. Prendeu-o
com o novelo e levou-o para o Zoo. (Mateus)
O sol surgiu e todas as flores da Terra floresceram, tornando as pessoas felizes para sempre! (Profª Teresa)
Texto coletivo – 3º Ano

O Halloween e o Natal vistos pelos mais pequenos!
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Trabalhos realizados pelos alunos do 1º ciclo em Informática
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Halloween – Um Festão
O Halloween, também conhecido como dia das bruxas,
é festejado na noite de 31 de outubro, originalmente celebrada na Irlanda pelos povos celtas, os quais acreditavam que,
nessa data, considerada último dia de Verão, os espíritos dos
mortos daquele ano sairiam dos cemitérios para tomar posse
do corpo dos vivos. Para assustar estes fantasmas, os celtas
colocavam nas casas objetos assustadores como, por exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras enfeitadas, entre
outros. Aos poucos, a comemoração foi-se tornando pública
e muitos rituais começaram a ser praticados, mas sempre em
tom de brincadeira, como adivinhas e jogos para saber quem
iria casar ou ganhar muito dinheiro naquele ano. Com isso,
o costume de festejar a data foi ganhando adeptos, principalmente entre crianças e adolescentes. Hoje em dia, as crianças
disfarçam-se de monstros assustadores e andam pelas portas
das casas a dizer ”doçura ou travessura”.
Assim, no passado dia 30 de outubro, decorreu a festa do
Halloween no ginásio do colégio. Muita música, animação e
alegria marcou o tão esperado dia e, com muita dedicação e
carinho, foi tudo preparado na perfeição pelas turmas A e B
do nono ano, como é da tradição.
Depois de semanas a trabalhar em prol do evento, os
alunos finalistas do terceiro ciclo conseguiram reunir as
condições necessárias e suficientes para levar a bom porto um
“Festão de Halloween”, por muitos elogiado e considerado
como um dos melhores nos últimos anos, no Colégio.
Na semana anterior ao evento, os alunos do nono foram
passando informação pelas salas ou pelos recreios sobre as
atividades que iriam decorrer. Todos os alunos ansiavam pelo
dia da festa.

Começou pelas 14h30. As turmas dos alunos mais novos
puderam experienciar, pela primeira vez, uma fabulosa e arrepiante festa, que contou com um animado concurso/desfile
de máscaras e fantasias, um concurso de desenhos alusivos
ao tema principal, a venda de fabulosas guloseimas e salgados, com grande variedade, num bar que os alunos finalistas
prepararam: bolos variados, folhados de salsicha, pop-cakes,
pudins, cupcakes, pizzas, bolas, rissóis, bolachas, hóstias de
camarão e muito mais. O bar da festa, repleto de todos estes
petiscos, foi considerado pelos professores o melhor bar dos
últimos anos! Este evento também contou com algumas inovações na área do entretenimento, para além das habituais:
o clássico jogo das latas, as consolas de jogos Wii e Playstation, a banca de pinturas faciais e o cenário fantasmagórico
para fotos horripilantes; embora interessantes, não tiveram,
infelizmente, o sucesso esperado. Paciência!... Também
foram introduzidas as dedicatórias musicais, selecionadas a
dedo pela equipa de sonoplastas do nono ano, que foram do
agrado geral. O momento mais aguardado da festa é sempre o
concurso/desfile dos trajes e máscaras alusivas ao Halloween
e, este ano, o júri constituído pelas professoras Marisa Pires
e Sofia Maciel Pires, pelo professor Ricardo Correia e pela
aluna Mafalda Maciel tiveram trabalho aturado para decidir
pelos melhores. Houve prémios para os vencedores do desfile
e também para os vencedores do concurso de desenho. Depois, muita música…música…música.
A festa terminou por volta das 16h30. Felizes, todos os
alunos regressaram às salas de aulas. Para o ano haverá mais.
Até lá … uahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
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Desporto escolar - Futsal
Neste ano letivo demos continuidade ao nosso projeto
de desporto escolar. Na modalidade de futsal, este ano letivo
o nosso Colégio optou por ter duas equipas a competir nos
quadros competitivos do Desporto Escolar: uma equipa de
infantis masculinos (alunos do 5º, 6º e 7º ano) e uma equipa
feminina do mesmo escalão. Também numa vertente não
competitiva temos um grupo de iniciados masculinos (alunos do 8º e 9º anos) e de juvenis masculinos (alunos do 10º,
11º e 12º).
Os grupos de infantis e iniciados masculinos participam
nos encontros organizados pela Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) no projeto “desporto+” realizando jogos de futsal em que a vertente
competitiva não é importante. Estes encontros realizam-se
nas escolas associadas, tendo decorrido desde o início do ano
letivo dois encontros, no Externato Infante D. Henrique
(Alfacoop) no dia 21 de Outubro e no nosso Colégio no dia
20 de Novembro.
As competições distritais de futsal infantis B, masculinos e femininos, vão iniciar-se no dia 16 de Janeiro de 2016.
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Desporto escolar – Atividade
interna
Desde o início do ano letivo que estiveram a decorrer
os torneios internos de futebol 5x5, masculino e feminino.
No torneio masculino do terceiro ciclo venceu a equipa “red
skins football” e no segundo ciclo venceu a equipa “cuecas
baiona”.
Ainda está a decorrer o torneio feminino, com a participação das equipas do 5º, 6º, 7º e 9º.
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Peddy Paper
No dia 2 de outubro de 2015, as turmas do 9º ano realizaram uma atividade no âmbito da disciplina de Francês. A tarefa consistia num peddy paper interativo, que
decorreu na cidade de Viana do Castelo, tendo como lugar
inicial e final o Colégio do Minho.
Organizado pela professora de francês, Elísia Tavares,
com a ajuda dos professores Manuel Rodrigues e Ivo Esteves, esta atividade foi um sucesso. As oito etapas, escritas
em francês, tinham como objetivo a aquisição de conhecimentos sobre a cidade de Viana e o trabalho em equipa

dos alunos que constituíam os grupos formados.
Eram 6 os grupos a concorrer por um prémio surpresa,
mas só dois foram vencedores, um de cada turma. O grupo
vencedor da turma A era constituído pelos alunos Luís
Oliveira, Érica Lima, Catarina Melo, Alexandra Louro e
Marta Martins. O grupo vencedor da turma B era constituído pelos alunos Ana Barbosa, Francisca Fernandes,
Francisca Tenedório, Gonçalo Costa, Catarina Barros e
Maria Domingues. Eis os vencedores:

Dia da Alimentação
O Dia da Alimentação comemora-se a 16 de
outubro.
Um estilo de vida saudável favorece um prolongamento de vida considerável, assim o “ditam” os
alunos do Colégio do Minho.
Durante este período, professores e alunos do
Colégio do Minho, elaboraram e ornamentaram
bonecos que, no seu interior, tinham recortes de alimentos saudáveis retirados dos panfletos dos supermercados.

À semelhança do que acontece durante todo o
ano, a cantina do Colégio preparou uma alimentação
muito diversificada.
Para uma vida mais saudável, os
alunos deste Colégio aconselham:
• Uma alimentação variada
• Evitar o açúcar e o sal
• Beber água
• Fazer exercício físico
Sejam felizes!
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Dia do Não Fumador - 17 de novembro
O Dia do Não Fumador comemora-se a 17 de Novembro. Tem como objetivo evitar que os não fumadores
se tornem fumadores.
Os alunos do Colégio, juntamente com os seus professores, elaboraram um sofisticado projeto onde tinham
que, juntamente com as suas famílias, preencher com materiais recicláveis, dois pulmões, fotocopiados em simples folhas brancas. Os trabalhos elaborados ficaram verdadeiramente fantásticos!
É vantajoso ser não fumador. Pense bem:
1. Não sofre da ansiedade de ter que ir fumar.
2. Aprecia melhor odores e paladares.
3. Os seus dedos não têm um aspeto amarelado.
4. Não incomoda a refeição de ninguém com o fumo e, por isso, não o olham com ar desagradável.
5. Não tem sempre alguém a lembrar que deveria deixar de fumar.
6. Atualmente tem mais empresas dispostas a contratá-lo.
7. Não contribui para o aumento do dióxido de carbono, pelo que não aumenta o efeito de estufa.
8. Não tem que andar a limpar cinzeiros.
9. Poupa dinheiro em ambientadores, velas e pauzinhos de incenso.
10. Não tem de fumar à janela, mesmo quando está um frio de congelar.
11. Não tem que devorar pastilhas para amenizar o hálito nefasto da nicotina.
12. Ninguém pode ser acusado de incendiar florestas por causa de uma beata que atirou pela janela do carro.
13. Ninguém lhe aparece aos saltos e aos gritos a dizer que não pode fumar em zonas onde guardam materiais inflamáveis.
14. Tem menos probabilidade de ter doenças associadas ao consumo de tabaco.
15. Poupa mais dinheiro.
16. É mais livre!
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Uma aula de Ciências Naturais…
“… super divertida.” (Bruno, 6ºA)
“… muito fixe.” (Mafalda, 6ºA)
“… espetacularmente divertida.” (Rodrigo Silva, 6ºA)
“… elaborada, divertida, participativa! Foi a melhor das melhores aulas de Ciências de sempre.” (Dinis Galvão, 6ºA)
“… foi a melhor aula de Ciências , espetacular!” (Diana, 6ºA)
“… foi um máximo, adorei.” (Joana, 6ºA)
“… eu adorei a aula, foi o máximo, foi a melhor de todas e foi muito divertida.” (Gonçalo, 6ºA)
“… foi muito divertida, adorei.” (Dénis, 6ºA)
“… foi muito divertida e adorei a experiência.” (Luana, 6ºA)
“… adorei pegar no peixe e ficar com a mão cheia de sangue.” (Diogo Nascimento, 6ºA)
“… fiquei a conhecer melhor um peixe. Adorei.” (Bruna, 6ºA)
“… foi uma grande experiência mexer, ver e sentir a pele e os órgãos do peixe.” (Francisca, 6ºA)
“… foi muito divertida e muito educativa.” (Laura, 6ºA)
“… esta aula foi inesquecível.” (Leonor, 6ºA)
“… foi uma aula, super, hiper divertida.” (Nicole, 6ºA)
“… foi divertida e espetacular.” (Catarina, 6ºA)
“… uma experiência inesquecível.” (Patrícia, 6ºA)
“… a aula de Ciências foi a melhor do mundo.” (Diogo Barbosa, 6ºA)
“… a melhor aula de sempre.” (Tomás Silva, 6ºA)
“… adorei a aula.” (Filipa, 6ºA)
“… muito engraçada” (Érika, 6ºA)
“… foi uma aula espetacular, nunca tinha aberto um peixe nem tocado nos seus órgãos.” (Beatriz , 6ºA)
“… foi uma aula estupenda e gostei de aprender coisas que o peixe tem e de lhe tocar, Foi muito divertida.” (Maria João, 6ºA)
“… super divertida.” (Tiago, 6ºA)
“… foi muito divertida e engraçada.” (Rodrigo Miguel, 6ºA)
“… foi uma aula espetacularmente espetacular, nunca tinha tido uma aula assim. Foi diferente de todas as outras que já
tivemos.” (Inês, 6ºA)
“… foi uma diversão autêntica.” (Anaísa, 6ºA)
“… adorei esta aula, foi muito divertida e super fixe.” (Tomás Quesado, 6ºA)
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Entrega dos diplomas aos finalistas
No dia três de outubro, decorreu no polo do secundário
do Colégio do Minho a entrega dos diplomas de final de curso aos finalistas do 12º ano do ano letivo anterior.
A sessão solene, apresentada pelos alunos Eduarda Pereira e Saul Narciso, contou com momentos musicais providenciados por Francisco araújo, Tomás Enes e José António
Alves e com um momento literário através da declamação
de poemas pelos alunos Mariana Costa e José Felgueiras.
Destacou-se a presença do Reverendíssimo Senhor Bispo D.
Anacleto de Oliveira, do Reitor do Seminário Diocesano e do
estimado diretor do Colégio do Minho, Ricardo Sousa.
De seguida, deu-se a atuação da tuna feminina do Insti-
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tuto Politécnico de Viana do Castelo, precedendo a plantação
de uma oliveira nos jardins das instalações do Seminário,
efetuada pelos finalistas.
A manhã da cerimónia culminou com um almoço-convívio com a presença de todos os alunos finalistas, familiares e
dos professores que os acompanharam durante o seu percurso
no colégio.
Eduarda Pereira, 12ºB
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“Fumar Poemas”
No passado dia 1 de
junho, o Colégio
celebrou o Dia
Mundial Sem
Tabaco de uma
forma diferente e original.
A iniciativa, levada a cargo pela equipa PRESSE,
pela professora Paula Ribas e por alunos do secundário, tinha como objetivo “Fumar Poemas”, um vício
bem mais saudável que o tabaco, reduzindo as concentrações de nicotina, para aumentar as da cultura

literária. Apelou-se, ainda, para o não consumo do
tabaco, uma das drogas mais globalizadas do mundo.
Os alunos selecionados para recitar os poemas
“fumaram” poemas de autores contemporâneos.
Com esta simples iniciativa, os discentes foram
sensibilizados para o consumo de poesia e para o não
consumo de tabaco. Aliás, a poesia é mais barata,
mais enriquecedora, sendo benéfica para a saúde e
para o espírito.
Eduardo Amaral

Inauguração tão esperada da sala de convívio
Reuniram-se todos os alunos do
10º, 11º e 12º anos do Colégio do Minho,
seminaristas, funcionários e professores, com grande alegria e entusiasmo,
no dia 30 de outubro, para inaugurarem
uma nova divisão desta nossa “casa” – a
tão esperada sala de convívio do polo do
secundário.
Este é um espaço que foi criado
para satisfazer os alunos fora do contexto da sala de aula, de forma a proporcionar um ambiente confortável onde estes
possam usufruir de um momento de

lazer ao som do piano ou dos toques das
bolas que rodopiam na mesa de bilhar.
Assim, “Pausa Literária”, uma atividade a realizar-se na última sexta-feira de
cada mês, foi organizada pelo Clube de
Leitura do Colégio do Minho, que se
responsabilizou por este momento artístico, conjugando a literatura e a música
neste espaço. O aluno Saul Narciso deu
início à atividade para dar desde logo
a palavra aos alunos Mariana Costa e
José Felgueiras, que declamaram dois
poemas de Fernando Pessoa. Depois, foi

pelas mãos do aluno Francisco Araújo
que um excerto de Beethoven ganhou
vida, e o som do arrepiante e magnífico
piano nos comoveu a todos.
Uma inauguração cheia de entusiasmo que só podia ser retribuída com
uma grande salva de palmas, com muita
alegria e troca de sorrisos por parte de
todos os membros desta nossa “família”.
Sara Aires, 12ºB
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Magusto no secundário

Poesia com música no secundário

Na tarde do dia 11 de novembro, os alunos do secundário,
do Colégio do Minho, degustaram algumas castanhas para
comemorarem o dia de São Martinho, na companhia do diretor e dos professores, na área de lazer do polo do secundário.
Reza a lenda que Martinho, um valente soldado romano,
montando um cavalo branco, quando regressava à sua terra
natal, encontrou um mendigo que lhe pediu esmola. Então,
este desceu do seu cavalo e, como não tinha nada para lhe
dar, com a sua fiel espada cortou a sua enorme capa vermelha e atribui metade ao mendigo. Deus, comovido com tal
nobre gesto, fez desaparecer as nuvens de mau tempo. Por
isso, todos os anos por volta desta altura faz sol durante três
gloriosos dias.
Para celebrar tão honroso gesto, os alunos, no intervalo
das quatro da tarde, usufruíram de um «lanche», realizado
pelos funcionários, repleto de castanhas, sumos, e pães com
chouriço. As castanhas douradas, quentes e deliciosas promoveram um bom ambiente entre os presentes, que partilharam
várias vivências. O festivo Magusto terminou com o regresso dos alunos às salas de aula para mais uma aula antes de
acabar o dia.

No dia 27 de novembro, os alunos do 10ºA e do 10ºB organizaram o momento literário referente ao mês de novembro,
dedicando-o à poesia trovadoresca. Os alunos do secundário,
professores e funcionários estiveram presentes na sala de
convívio para disfrutarem de mais uma pausa poética no
primeiro intervalo da manhã de sexta-feira.
Dado que os géneros poéticos medievais foram objeto de
estudo nas aulas de Português, durante o primeiro período,
os alunos decidiram efetuar a leitura de dois poemas: uma
cantiga de amor e uma cantiga de amigo. Assim, o Eduardo
Montes leu a cantiga "Se eu pudesse desamar” de Pero da
Ponte, acompanhado ao piano por Gonçalo da Câmara, que
tocou um excerto de “Clair de Lune” de Claude Debussy.
Depois foi a vez da Beatriz Carvalhosa que leu a cantiga
"Ondas do Mar de Vigo" de Martin Codax, acompanhada
por Joana Santos que interpretou, ao piano, uma composição
musical da autoria do mesmo trovador galego. Mais uma vez
o Saul Narciso fez as honras da «casa», apresentando os seus
colegas do 10º ano.

Márcia Maciel, 11ºB
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Cláudia Teixeira, 10º A
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Redatores do Clube CIN
Alô… Alô… ou a Evolução do Telefone
Entre os dias 23 e 27 de Novembro esteve presente, na porta amarela, uma pequena exposição
sobre a história e evolução do telefone.
Atividade elaborada e montada pelas
turmas A e B do Nono Ano, a exposição fez
um breve historial sobre a invenção do telefone
e, através de imagens, a sua evolução até aos
nossos dias e, quiçá, até a um futuro não muito
longínquo.
Contendo um breve historial – “O Início … Mas
esta não é a verdadeira história” – clarificou, a quem
apreciou a exposição, quem na verdade foi o inventor do telefone. Numa consulta à Wikipédia ficou a
saber-se:
“Em 1856 António Meucci construiu um telefone eletromagnético - que denominou telettrofono
- para ligar o seu escritório ao seu quarto, localizado
no segundo andar da casa, pois sua esposa sofria de
reumatismo. Porém, devido a dificuldades financeiras, Meucci apenas conseguiu pagar a patente
provisória da sua invenção. Acabou por vender o
seu protótipo do telefone a Alexander Graham Bell
que, em 1876, patenteou a invenção como sendo sua.
Meucci processou-o, mas acabou por falecer no decurso
do julgamento e o caso foi encerrado. Assim, Graham
Bell foi considerado durante muitos anos como o
inventor do telefone.
O trabalho de Meucci foi reconhecido postumamente em 11 de junho de 2002, quando o Congresso
dos Estados Unidos aprovou a resolução N°. 269,
estabelecendo que o inventor do telefone fora, na realidade, António Meucci e não Alexander Graham Bell.
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