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O Natal da Misericórdia

Festa do Corpo de Deus / Coca em Monção
No dia 26 de Maio, pelas 17:00, decorreu em Monção a Festa do Corpo de Deus/
Coca. A turma 1B do pólo de Monção do Colégio do Minho participou no desfile/espetáculo “São Jorge e o dragão”, no espaço do anfiteatro do Souto.
Ao longo do mês de maio foram realizados alguns atelieres na Biblioteca Municipal
de Monção de preparação para a Festa do Corpo de Deus/Coca, nos quais os alunos do
1B fizeram as suas próprias “Cocas” e “Cavalos” para levarem no desfile/espetáculo,
inseridos no combate de “São Jorge e o dragão”.
Um dia diferente e muito bem passado.

Diretor do Colégio do Minho
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Carnaval no polo de Monção

No dia 4 de fevereiro, os alunos do 1ºB do polo
de Monção fizeram o seu desfile de carnaval pelas
ruas do município, juntamente com as crianças do
jardim-de-infância da Sta. Casa da Misericórdia de
Monção.

Tendo como tema “os Minions”, as roupas foram confecionadas pela comunidade educativa com
a participação total dos familiares.
No final, tivemos oportunidade para uma foto
com o Vereador da Cultura, Dr. Paulo Esteves.

Semana da saúde no polo de Monção
Na semana da saúde, que decorreu de 26 a 29 de
abril, os alunos do 1B do polo de Monção receberam
alguns técnicos e profissionais de saúde no âmbito
do rastreio visual e auditivo, bem como palestras
sobre a higiene oral, alimentação saudável e outras
regras de saúde preventivas.

No último dia, 29, juntamente com o grupo
dos meninos do Jardim de Infância da Sta. Casa da
Misericórdia de Monção, realizou-se com um profissional de dança o “Dia da Dança”, no jardim das
instalações da referida instituição.

A Quaresma e a Páscoa no polo de Monção
Ao longo da quaresma, a turma do 1ºB do polo de Monção foi realizando dinâmicas com o tema do Jubileu deste
ano: “Ano da Misericórdia”.
Foram abordadas as obras de misericórdia, bem como
aplicadas à vida quotidiana dos alunos nos seus ambientes
familiares.
O dia 18 de março, final do 2º período, foi concluído com
uma celebração pascal adaptada ao contexto escolar.

Escola Aberta no polo de Monção
No dia 6 de abril, os alunos do 1ºB do polo de
Monção receberam no Colégio o grupo dos meninos
dos 5 anos do jardim de Infância da Sta. Casa da
Misericórdia de Monção, no âmbito da atividade
“Escola aberta”. Foram acolhidos em espírito de ale-

gria e simplicidade. Durante a manhã, realizaram-se
atividades diversas, bem como aulas de expressões
plásticas, Educação musical e Inglês (pelo Centro
Britânico) com a escola convidada.

“Dia do Pai” no polo de Monção
Na última semana do 2º período, foi vivido no polo de Monção pela turma 1ºB o “Dia do
Pai”. Durante a semana, pais e filhos foram fazendo um workshop destinado aos mesmos.
Concluiu-se com uma exposição dos trabalhos no painel de entrada do Colégio.
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Visita à radio local,
Monção

Ida ao Teatro
– “O Pinóquio”

No decorrer do mês de janeiro, os
alunos do colégio do Minho do polo
de Monção percorreram algumas ruas
do município e visitaram instituições
públicas, nomeadamente a Câmara
Municipal de Monção, cantando as
janeiras.
A população acolheu os alunos
com alegria e satisfação e, deste modo,
cumpriu-se a famosa tradição de cantar
os Reis, símbolo da alegria natalícia.

No dia 12 de fevereiro, os alunos do
1ºB do polo de Monção realizaram uma
visita à Rádio Local.
Para a visita, tiveram a companhia
das crianças do grupo dos cinco anos da
Sta. Casa da Misericórdia de Monção.
Muito bem recebidos, “invadiram”
os estúdios e em direto, “No Ar”, cantaram para os ouvintes da Rádio. Foi
um momento para mais tarde recordar.

No dia 25 de fevereiro, os meninos
1ºB do polo de Monção juntaram-se aos
seus colegas do 1º Ciclo do Colégio sede
e todos foram assistir à peça de teatro O
Pinóquio.
Para além da peça de teatro que
muito entusiasmou os alunos, foi um
bom momento de convívio entre todos,
que esperamos repetir.
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Dia da Mãe no polo de Monção
No dia 2 de maio, no âmbito da atividade “Dia da
mãe”, os alunos do 1B do Polo de Monção, juntamente com as respetivas mães, estiveram a confecionar

bolachas no Colégio. Foi um dia cheio de intimidade,
doçura e muitas surpresas às extraordinárias “mães”.

Aluno do Colégio do Minho (Monção) vence concurso de desenho

Dia da Terra no polo de Monção
No dia 22 de abril, “Dia da Terra”, os
alunos do 1ºB do Polo de Monção realizaram o pequeno gesto para preservar o planeta Terra … plantaram uma árvore cada

um … a qual durante o 1º ciclo
de estudos serão os mesmos
a cuidar e fazer crescer a
mesma.

a
o da professora An
Pedro Torres, alun
do
e anda na turma 1
Gomes, tem 6 anos
Desao.
nh
Colégio do Mi
pólo de Monção do
Lite…
so “Uma Aventura
fiados pelo concur
local
os alunos do pólo
rária 2016” todos
tes com
dos ficaram conten
participaram e to
o.
a vitória do Pedr
de carvão tinha,
O desenho a lápis
mocho
uma joaninha, um
segundo o autor,
foi
para Lisboa, onde
e árvores e seguiu
te é
ar
A
.
so
ri do concur
escolhido pelo jú
osto
“g
z:
o Pedro, que di
aquilo que cativa
opr
o ser artista”. A
de desenhar e quer
liz,
que ficou muito fe
fessora Ana Gomes,
o
m
be
u
be
a turma rece
garante que “toda
prémio”.
polo local, Dra.
A responsável pelo
légio
, revela que o Co
Susana Laranjeira
ipaic
rt
pa
política a
do Minho tem como
ento
im
lv
ursos e o envo
ção em vários conc
ito à
. O prémio dá dire
em vários projetos
da
nho num dos livros
publicação do dese
equech
um
a
nd
tura…” e ai
coleção “Uma Aven
-livro.

6

mirante8.indd 6-7

ra Minhota”
Fonte: Jornal “Ter

7

03-06-2016 21:47:03

mirante

1º

mirante
1º

LO
CIC

CIC

LO

Dia Mundial da Alimentação
Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação,
os alunos do 2º ano realizaram algumas tarefas divertidas durante a semana de 12 a 16 de outubro.
A história do Nabo Gigante serviu de mote para
criar nos alunos o interesse pelo tema “Alimentação”,
tema tão rico e importante a nível da saúde e bem-estar. O recontar da história, através de imagens
criadas pelos alunos, resultou num mundo de cor e
sentimentos.
A poesia também esteve presente com o poema de
Eugénio de Andrade - ”Frutos”, que são a música dos
sentidos e a delícia da língua.

Halloween, Halloween, Halloween…
Com doçuras e travessuras comemorou-se mais uma
vez o “Halloween” no ginásio do Colégio do Minho, onde
bruxinhas, esqueletos, vampiros … e fantasmas brincaram
num mundo de fantasia.
Durante a festa decorreram vários concursos, nomea-

Num outro momento, cada aluno recolheu
imagens de alimentos saudáveis que fazem parte dos
vários setores da roda dos alimentos. A construção da
roda e a sua leitura resultou numa tarefa incentivadora e educativa, na medida em que os alunos aprenderam e compreenderam a importância de fazer uma
alimentação saudável.
A ligação entre a história do “Nabo Gigante” e o
poema “Frutos” aborda os alimentos indispensáveis a
uma alimentação rica, que se devem ingerir em maior
quantidade.

damente o desfile de máscaras e o desenho criativo, tendo
o 2º ano obtido um bom lugar nesta última categoria, o 2º
lugar.
A alegria foi contagiante e transversal a todos os alunos dos vários ciclos, empolgados pelo som da boa música.
Foi um momento mágico, carregado de ritual.

Dia da Mãe
No dia 1 de maio festejou-se o Dia da Mãe. Para celebrar tão importante data, os alunos construíram um belíssimo postal, que acompanhou
um perfumado sabonete para oferecer à Mãe, a amiga incondicional.
A data é especial e o presente também, já que foi construído com
muito amor e carinho.
Homenagear as nossas Mães é sempre gratificante, por isso lhes fizemos bonitas prendinhas, carregadas de beijinhos.

Filme Zootrópolis
No dia 18 de março de 2016, no encerramento do 2º
período, o 1.º Ciclo assistiu no cinema ao filme Zootrópolis.
Esta grande produção da Disney garantiu a toda
a pequenada uma tarde muito agradável, tanto na sua
história como na banda sonora que dele fez parte.
A moderna metrópole mamífera de Zootrópolis é
uma cidade como não existe igual, em que os animais
mostram como nós nos podemos tornar os melhores

amigos, apesar de, por vezes, não nos conhecermos ou termos muitas razões para sermos inimigos.
A aventura entre grandes e pequenos animais na
descoberta de um caso policial, um autêntico mistério,
foi sem dúvida uma bonita comédia entre a Raposa
Nick, demasiado matreira e a Coelha Judy Hopps, que
chegou a polícia tal como era o seu sonho.
Na cidade de Zootrópolis, qualquer um pode ser
o que quiser.
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Contornos da Palavra

A Páscoa no Colégio
A Páscoa no Colégio
A Páscoa é uma festividade que, em termos de
calendário, coincide com o final de aulas do 2.º período letivo.
É na Páscoa que a igreja e a comunidade cristã
comemora, celebra e homenageia a ressurreição de
Jesus Cristo.
No nosso Colégio sempre valorizamos esta

festividade, não sendo esquecidos os ovos de Páscoa,
que representam o começo da vida, bom como os
coelhinhos de Páscoa, que simbolizam a fertilidade e
o ressurgir da vida.
A finalizar esta festividade, todo o 1.º Ciclo assistiu à Eucaristia Pascal que se realizou no Seminário
Diocesano de Viana do Castelo. Foi um momento
belo.

Frutos

Projeto de Educação para a Saúde e
Sexualidade
No âmbito do projeto Educação para a Saúde e Sexualidade, foi convidado o Sr. Doutor Arnaldo Justino Botão
Pereira Rego para uma apresentação no Colégio do Minho
sobre o tema. A atividade decorreu no dia onze de maio.
Através da visualização de um filme, os alunos aprenderam sobre a concessão de um novo ser, o começo da vida no
ser humano. O filme deu respostas e fez várias abordagens à
forma como a nível sexual se processa, a união entre os géneros masculino e feminino, o tempo de gestação, bem como
termos relacionados com a Educação Sexual, nomeadamente
útero, óvulo, espermatozoide…
A apresentação e a pequena palestra foram sem dúvida
importantes, já que devem ser vistas como algo natural nos
seres humanos, uma função, tal como, a de estudar, a de
comer, a de dormir.
A Educação Sexual nas crianças deve ser abordada de
forma a dar respostas, tirar dúvidas, colmatando assim interesses e curiosidades dos mais pequeninos, já que lhes chega,
nos dias de hoje, muita informação através dos meios de
comunicação social.
No final da apresentação ainda houve tempo para uma
série de respostas a questões muito oportunas colocadas pelos
alunos.

De 20 a 26 de fevereiro, decorreu em Viana do Castelo a
7ª edição dos Contornos da Palavra, que teve como tema central “Ecos D’Aquém e de Além-Mar”. Esta foi e continua a
ser uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo
que pretende marcar um universo de reflexão em torno da
palavra, centrada em grandes temáticas da literatura, procurando criar mais e melhores leitores, estimulando a escrita e
o interesse pela literacia. Este evento contempla e dinamiza
sessões de teatro e momentos com os contadores de histórias.
No dia 24 de fevereiro de 2016, recebemos no nosso Colégio a visita da escritora e ilustradora Milu Loureiro.
A autora falou-nos da sua paixão pelas histórias, paixão
essa que cresceu ao contar histórias numa biblioteca escolar e
através das quais se descobriu como ilustradora.
A escritora surpreendeu-nos com a obra El-Rei Comilão;
os alunos tiveram o privilégio de ouvir a história contada, recorrendo a uma manta colorida e apelativa, em termos de cor,
textura e contornos do mundo das histórias. El-Rei Comilão
fala da história de um rei que estava muito gordo, e continuava a comer e a engordar. Todo o reino estava preocupado
com a sua saúde, procurando uma solução. O tema desta
história serviu de base para consolidar regras ligadas a uma
alimentação saudável e equilibrada.
O livro El-Rei Comilão foi apresentado pela autora, despertando nos alunos interesse pela obra, levando a que alguns
a adquirissem.
Sem dúvida que a presença de escritores e autores de
obras literárias são importantes na dinâmica escolar.

Pêssegos, pera
s, laranjas,
morangos, cere
jas, figos,
maçãs, melão,
melancia,
ó música de m
eus sentidos,
pura delícia da
língua;
deixai-me agor
a falar
do fruto que m
e fascina,
pelo sabor, pela
cor,
pelo aroma da
s sílabas:
tangerina, tang
erina.
Eugénio de And
rad

e
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O Carnaval visto pelo 3º Ano

Comemoração do Dia do Pai
A Saúde do Nosso Corpo
No dia 21 de janeiro, os alunos do 1.º e 2.º ano do 1.º Ciclo
assistiram a uma palestra de sensibilização sobre o tema “A
Importância de uma Boa Higiene Oral”, dinamizada pela
Dr.ª Juliana, médica dentista.
De uma forma divertida e muito participativa, os alunos
aprenderam um pouco mais sobre os cuidados de higiene a
ter com os dentes e com a boca e puderam esclarecer algumas
dúvidas sobre a saúde oral.
No fim da sessão, todos os alunos receberam um crachá e
uma revista com jogos didáticos alusivos ao tema. Foi muito
gostoso.
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Durante a primeira quinzena de março, os alunos do 1.º
Ciclo elaboraram com muito empenho e dedicação, as prendas alusivas à comemoração do Dia do Pai.
Deste modo, nas aulas de expressão plástica, sob a orientação da senhora professora Isabel Lima, os alunos realizaram uma moldura muito bonita e original, tendo reutilizado
cartão e jornal velho para a realização da mesma.
Nas aulas de formação cívica, sob a orientação de cada
professora responsável de turma, todos os alunos elaboraram
um lindo postal e expressaram os seus sentimentos e admiração pelos respetivos pais com bonitas mensagens, utilizando
diferentes tipos de texto.
O tema também foi trabalhado nas aulas de inglês, com
a ajuda da teacher Sandra. Os alunos escreveram mensagens
no postal.
Esperamos que as prendas tenham sido do agrado de
todos os pais.

No 5 de fevereiro de 2016, da parte da tarde,
todos os alunos do Colégio do Minho participaram na Festa de Carnaval, que se realizou no
ginásio e que foi organizada pelos alunos do nono
ano.
Foi uma festa muito divertida, com desfile
de fantasias e concurso de máscaras. O primeiro
lugar das fantasias foi ganho pela nossa colega
Martina Paço, que foi fantasiada de “Frida Kalo”,
assim como o terceiro lugar, que foi para a Bianca
Tropa, fantasiada de “Carmen Miranda”.
O segundo lugar do concurso de máscaras foi
ganho pelo 2º Ano que construiu coletivamente a
sua máscara.
3ºano - Texto coletivo

Já chegou a primavera!
Tal como é habitual, os nossos alunos recebem sempre a primavera com
imenso entusiasmo e alegria. É a estação do ano em que a natureza renasce!
Este ano letivo, apesar da chuva e do frio, a chegada da primavera foi novamente comemorada com o mesmo entusiasmo e motivação pelos alunos, que
decoraram as suas salas de aula com desenhos alusivos ao tema.
Afinal, primavera é sempre primavera, não importa o tempo que faz.

Pinóquio
No dia 25 de fevereiro, os alunos
do 1º Ciclo do Colégio do Minho foram
ao Teatro de Sá de Miranda. Lá dentro
tivemos de esperar muito tempo mas,
finalmente, entramos.
A história falava sobre um homem
chamado Gepeto que inventou uma
marioneta e deu-lhe o nome de Pinóquio. Mas o Pinóquio não tinha vida!
Foi então que desceu do céu uma estrela
e o seu nome era Estrela Azul, que deu
vida ao Pinóquio. Quando ele nasceu
não tinha consciência e estava sempre a
mentir sobre as coisas.
O objetivo da história era fazer com
que o Pinóquio ganhasse consciência
e só assim se tornaria num menino de
verdade.
No final, foi muito giro o espetáculo e a parte que eu gostei mais foi
quando o Pinóquio ainda não tinha
consciência e estava a atacar as outras
personagens da história.
A lição que aprendemos é que nunca devemos ser mentirosos, mesmo que
nos custe muito a dizer a verdade.
Adorei o Teatro e espero voltar lá
mais vezes.
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A raposa das botas altas

Rastreio Visual

Mariana - 3º ano

Menção Honrosa no Concurso ‘Uma Aventura Literária…2016’
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Rastreio auditivo

No dia 17 de março de 2016 no ginásio do Colégio
do Minho, duas atrizes da Biblioteca Municipal de
Viana do Castelo vieram representar uma peça de
teatro chamada “A raposa das botas altas”.
Foi muito bonito e engraçado. Aprendemos que
não se mente!

A turma do 4º ano,
através do grupo de trabalho constituído pelos
alunos Afonso Queirós,
Dinis Pereira, Eva Resende,
Gabriela Esteves, Gonçalo Dinis e Maria de
Lima, foi distinguida com uma Menção Honrosa pelo júri
do concurso ‘Uma Aventura Literária…2016’.
Toda a turma, dividida em quatro grupos, participou
na modalidade de texto original, com histórias de aventuras criadas por nós que nos deram muito prazer escrever.
A história vencedora, intitulada ‘A volta ao mundo’,
fala de um homem viajante que deu uma volta pelo mundo
visitando sítios muito estranhos, com nomes muito esquisitos, onde viveu aventuras inesquecíveis.

CIC

Todos nós ficámos muito orgulhosos com este prémio,
tendo os elementos do grupo vencedor recebido um livro,
‘ O Silêncio da Água’ de José Saramago, assim como um
diploma de Menção Honrosa individual.
Ficámos motivados para continuar a inventar novas
histórias.
Turma do 4º ano

No dia 28 de Abril de 2016, o primeiro ciclo
do Colégio do Minho estava muito entusiasmado
porque iam aparecer umas especialistas em medicina visual.
Elas deram uma palestra, onde nos ensinaram
imenso sobre a visão. Entre outros problemas
relacionados com a visão, falaram da miopia, que é
uma doença grave nos olhos. No final da palestra comemos ‘rebuçados’, que eram bocados de
cenoura.
Depois dirigimo-nos para um dos laboratórios do Colégio. Lá, fomos para um aparelho onde
estava a ajudante da médica. Aí, entregámos-lhe
o papel que tínhamos preenchido anteriormente.
De seguida espreitámos para uma máquina, onde
vimos um balão ao fundo da estrada. Para finalizar
fomos para junto da optometrista. Ela pegou numa
lupa e tapou o olho esquerdo, onde tínhamos de
identificar números numa tabela. Fez o mesmo
com o olho direito tapado.
Ainda pudemos pegar em lentes de contacto.
Achei bastante interessante esta sensação nos
dedos.
Tanto eu como os meus colegas gostámos
muito de todas estas experiências.

No dia 26 de Abril vieram ao nosso Colégio
duas otorrinolaringologistas falar sobre os nossos
ouvidos, sendo uma delas mãe duma menina da
minha turma.
Elas começaram por nos dizer que tínhamos
de ter muito cuidado a limpar os ouvidos, porque
podíamos furar o tímpano e falaram de muitas
outras coisas interessantes acerca dos ouvidos e da
audição.
De seguida fizeram um rastreio auditivo, onde
nós tínhamos uns fones e cada vez que aquilo
apitava púnhamos o dedo no ar. Depois deram-nos
um papel onde estava registado se ouvíamos bem.
Gostei muito de ouvir as duas otorrinolaringologistas, mas a minha parte preferida foi fazer o
rastreio auditivo.
Matilde Queirós 4º Ano

Afonso Carvalho 4º Ano
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La Chandeleur

Cantata de Natal
No dia 12 de dezembro de 2015, no pavilhão do Seminário
Diocesano de Viana do Castelo, com início às 16:00 decorreu
a Cantata de Natal do Colégio do Minho.
Durante quase duas semanas, alunos, professores e
funcionários trabalharam arduamente para que tudo ficasse
perfeito para este grande dia que encerraria mais um período
letivo. Foi a preparação das músicas, das danças e das narrativas da história, até à própria preparação do palco onde iriam
decorrer as várias atuações.
Chegado o grande dia, tudo estava muito bem preparado.
E como estavam extraordinariamente belos os cinco painéis
alusivos ao tema da Cantata, pintados de forma notável pelo
professor Damião Porto!
Na área de receção do pavilhão havia uma grande mesa
recheada de todo o tipo de iguarias, doces e salgados, organizada pelas turmas do 10º ano e até uma pequena banca de
vistosas bijutarias, ambas muito bem frequentadas pelas
imensas pessoas que vieram ao evento.
E eis que se inicia a Cantata: os encarregados de educação e familiares estavam sentados, a caixa de som estava a
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postos e os alunos estavam em fila indiana, turma a turma,
prontinhos para entrar. Fizeram-no ordeiramente e depressa encheram as bancadas montadas bem de frente para os
espetadores, dando assim início à Cantata de Natal. O tema,
muito mágico, foi inspirado no filme “A Verdadeira História do Pai Natal”, gradualmente explicada pelos dois alunos
narradores. Como sempre, bem de frente para a “alma” da
Cantata – os alunos - coordenando as suas entradas em cena
e os seus cantos e acordes, e os professores Fátima Simões
e Bruno Rocha, responsáveis pela atividade, talvez a mais
marcante do nosso Colégio.
Muito notada, porque foi a primeira vez, a presença dos
pequenos alunos do novo polo do Colégio do Minho em
Monção.
Mais uma vez, correspondendo às expectativas, foi uma
tarde memorável. Um bem-haja a todos quanto colaboraram
para tornar possível esta festividade, os alunos, os professores
e os funcionários.
Quando termina, fica sempre uma saudade … e que saudade!

No dia 3 de fevereiro de 2016 as turmas do 8ªa e B, no
âmbito da disciplina de Francês, para assinalar uma tradição
francesa, comemoraram, no Colégio do Minho, “la Chandeleur”. Esta atividade de cariz cultural pretendeu dar a conhecer a França, as suas tradições, a cultura e a História.
Este dia acontece passados 40 dias depois do Natal. O
nome “La Chandeleur” é derivado do latim (candelaria – candeia) e a sua origem remonta à Antiguidade Romana em que
se fazia uma festa em honra do deus Pan, deus dos bosques,
dos campos, dos rebanhos e dos pastores.
Durante essa festa, à noite, os fiéis andavam nas ruas
com tochas. A partir do século XIV, esta festa passa a ser
associada a Nossa Senhora das Candeias.
Hoje em dia a tradição é fazerem-se crepes que, pela
sua forma redonda e pela sua cor dourada, fazem lembrar o
sol e são como que um apelo ao regresso da Primavera, após
Inverno.
Há um ritual interessante associado à confeção dos
crepes: fazer saltar os crepes, com a mão direita, e ter, na mão
esquerda, uma moeda, para trazer prosperidade e abundância durante todo o ano. Há também a superstição de que o
primeiro crepe confecionado não deve ser comido, mas antes
guardado para dar sorte e para que as colheitas sejam abundantes.
Nas duas semanas que antecederam esta atividade, os
alunos das respetivas turmas: 8º A e 8º B, mostraram-se
muito recetivos e interessados em conhecer esta tradição.
Esta atividade foi um êxito, visto que não sobraram crepes e
eram muitos!
A todos os alunos e Encarregados de Educação que tornaram possível a realização desta atividade, um bem-haja!

A Feirinha do Natal e da Páscoa
No dia 9 de dezembro de 2016 e no dia 15 de abril de 2016,
as turmas do 9º A e 9º B, no âmbito da disciplina de Francês
e para assinalar a época natalícia e pascal, realizaram, na
cantina do Colégio do Minho, no intervalo da manhã, uma
Feirinha de Natal e uma da Páscoa.
Os alunos das duas turmas mostraram-se muito recetivos, empenhados e interessados em realizar a atividade.
Através de um convite, pediu-se a participação de todos
(Encarregados de Educação, professores, funcionários, alunos…) para organizar o evento.
Após a recolha das ofertas doadas (objetos, brinquedos…
usados, mas ainda em bom estado), fez-se uma triagem para
organizar as bancadas. Aí, por um valor simbólico, quem
queria podia adquirir uma prenda para si próprio ou até para
oferecer a outra pessoa.
A atividade correu muito bem, os alunos das duas
turmas mostraram atitude e souberam demonstrar a importância da Solidariedade. A Comunidade escolar foi muito
recetiva. Um verdadeiro êxito!
Aprendeu-se a dar e partilhar, mostrando que o que para
nós já não tem interesse, para outros pode ser proveitoso.
“O Natal e a Páscoa… dos sonhos são aqueles que idealizamos no espírito, sentimos no coração e partilhamos na
solidariedade!”.

Dia Mundial da Água
Como não podia deixar de ser, e porque todos
somos sensíveis às questões relacionadas com o
ambiente, assinalamos o Dia Mundial da Água…
De que forma? Ora bem, de uma forma muito
original… Cada um de nós decorou, ao seu gosto,
uma gota de água e as professoras de Ciências
fizeram o resto… encontraram um guarda-sol
GIGANTE onde foram penduradas as nossas
gotículas! Original, não?
Ficou um trabalho coletivo muito bonito!
Parabéns a todos!
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Chapéus e máscaras são estrelas das fantasias no
Carnaval do Colégio do Minho
A Festa de Carnaval 2016
O Carnaval, dependendo de cada país ou região, dura
entre 3 a 6 dias, sendo o último dia a Quarta-Feira de Cinzas,
o dia de iniciação à Quaresma.
A festividade no Colégio do Minho ocorreu no ginásio,
no dia 5 de fevereiro, entre as 14:30 e as 17:00 horas. Houve
grande preparação para este dia por parte dos alunos do 9º
ano, que trabalharam exaustivamente para que tudo saísse
perfeito, desde a decoração até à grande mesa repleta das
mais variadas doçarias e bebidas. Houve também uma série
de outras atividades: pinhatas, videojogos e “pontaria às
latas”.
O ponto alto do evento foi o já esperado e muito desejado
desfile de máscaras e trajes carnavalescos. Como é hábito,
um elegantérrimo, experimentadíssimo e exigentíssimo júri,
onde pontificaram os professores Damião Porto, Elísia Tavares e Olga Marisa e a aluna Catarina Melo, apreciou e votou
os “modelitos” que iam percorrendo a “passarela”. Foi um
desfile de trajes variados, desde princesas a matrafonas, às
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vezes muito “louco e desconcertante”. Mas nada de “pecaminoso”. Enfim!...
Paralelamente, decorreu ainda um concurso de artefactos
alusivos ao Carnaval, superiormente construídos por alunos
do Colégio, devidamente expostos para serem apreciados
pelos convivas. E que belos e vistosos!
Para abrilhantar esta festa de disfarces, a equipa de
sonorização do 9º ano fez correr uma muito bem elaborada
play list que pôs todo o mundo a “gingar”. Foi giro ver alguns
convivas mais entradotes na idade a baloiçar o corpito. Mas
que qualidade na “gingação”. Foi bom mesmo.
No final, entregaram-se os prémios do corta-mato escolar
e, como não podia deixar de ser, os prémios aos melhores
trajes e máscaras carnavalescas e aos designers dos melhores
artefactos.
Foi uma tarde fantástica. Para o ano haverá mais…

Costuma dizer-se que “chapéus há
muitos”, e pelo menos em relação ao
carnaval deste ano letivo, foi mesmo
verdade. Na disciplina de expressão
plástica, no 1º ciclo e na disciplina de
Educação visual do 2º ciclo, os alunos
realizaram máscaras e chapéus alusivos
à data festiva do carnaval.
Estas foram concebidas com vários
materiais recicláveis.
O resultado final foi brilhante,
como se pode observar na exposição
que esteve patente no átrio do Colégio
durante o mês de Fevereiro.
Desde chapéus alusivos aos mais

diversos animais, passando por chapéus
de Halloween, apareceu de tudo.
Afinal quem é o bombeiro que aparece sem capacete? Ou o cozinheiro sem
o seu barrete?
Mas e em relação às máscaras o
limite foi a imaginação. E essa não teve
limites, no que disse respeito à concretização das máscaras. Aqui, pode muito
bem entrar o palhaço, as máscaras
venezianas, os super-heróis, os animais e os diabretes. O que importa foi
divertirem-se e fazer do carnaval o que
realmente é.
Um dos objetivos foi fazer com que

os alunos
sentissem
que seria
possível realizar um disfarce
sem gastar dinheiro, de forma única, genuína, criativa e
divertida.
Os chapéus e as máscaras foram a
concurso e o vencedor do 1º prémio foi
o da aluna Leonor Felgueiras do 6º ano
com o chapéu do “chapeleiro” do filme
da Alice no País das maravilhas”.
Parabéns pela criatividade!
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Semana das Artes

Apresentação Teatral

De 14 a 16 de março de 2016, comemorou-se a “Semana
das Artes”.
Ao longo destes três dias, decorreram variadas apresentações. A “Arte do Vidro” foi uma delas, despertando muita
curiosidade junto dos alunos.
A “Arte do Vidro” decorreu nos dias 14 e 15 de março,
durante todo o dia. Foram produzidas e exibidas, localmente,
peças trabalhadas em vidro, como por exemplo: cisnes, caracóis, serpentes, patos e jarras.
Os magníficos trabalhos produzidos por Paulo Pinto e
Cristina Costa podiam ser adquiridos pelo público mais jovem; muitos foram aqueles que levaram peças muito bonitas
para casa. Foram dois dias repletos de novas descobertas!

Um outro projeto do Dia das Artes realizado no Colégio
foi uma apresentação interativa sobre teatro, que ocorreu no
dia 14 de março de 2016 por Rui Spranger.
Rui Spranger possui o curso profissional de teatro/interpretação, tendo estudado na academia contemporânea do
espetáculo e ballet-teatro.
Nesse dia, os alunos do 9°ano foram presenteados com a
belíssima explicação desta arte contemporânea.
Neste workshop falamos principalmente sobre o medo,
porque não ter medo é a 1°regra do teatro. Experimentamos
também alguns exercícios de preparação para uma boa atuação em palco, desde a respiração, à confiança e à improvisação.
Foi uma tarde “esplendorástica”!!! Divertimo-nos imenso
e aprendemos que o tom de voz influencia a atenção do ouvinte durante uma representação teatral.
Espero que esta notícia tenha cativado a vossa atenção,
assim como aquela apresentação nos cativou. Venham mais
destas.
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Dizer a Poesia…
No passado dia 14 de março, os alunos do polo
do secundário tiveram o privilégio de assistir a uma
palestra orientada pelo ator e “dizedor” de poesia,
Pedro Lamares, uma atividade da “Semana das Artes”,
que decorreu na última semana de aulas do segundo
período.
O principal objetivo desta palestra foi o de promover o culto da poesia e apaixonar os presentes pela
mesma. Ao longo da palestra, os alunos ouviram e ficaram encantados com os poemas dos autores do século

XX, tais como de Fernando Pessoa e de Valter Hugo
Mãe. O segundo, mas não menos importante, objetivo
desta palestra foi o de orientar os alunos para a escolha
da profissão, que deve ser regida pelo sonho.
A palestra foi um momento de partilha muito
enriquecedor para todos os alunos que tiveram o privilégio de estar presentes. Foi um excelente final de dia,
cheio de poesia!
Margarida Queirós, 11.ºB
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Eucaristia Pascal 2016

Sarau em Grande!

No passado dia 18 de março, decorreu, no Colégio do Minho, o Sarau Gímnico Artístico, integrado
na Semana das Artes, com especial participação dos
alunos do secundário, apresentando as suas belíssimas
atuações de ginástica, de dança e de música.
Num clima de festa e com o pavilhão repleto de
espectadores, o espetáculo iniciou-se, com a atuação do Clube de Música. Depois da participação dos
pequenos artistas, tivemos o privilégio de presenciarmos a magnífica performance da aluna do 12ºano,
Mariana Lages de Costa, que encantou com a música
“Beautiful” da cantora Christina Aguilera. Após estas
atuações, entrou em palco o grupo de Hip-Hop do
Colégio do Minho. De seguida, deu-se a atuação de

danças de salão por parte do aluno João Franco, do
10ºano, acompanhado pela aluna Maria Vieira Borges,
do 11ºano, concluindo a primeira parte do espectáculo.
Na segunda parte, os alunos do secundário conseguiram maravilhar o público com as acrobacias artísticas,
revelando experiência e boa forma física, com técnica
e sólida orientação espacial. Para finalizar a noite, a
comunidade escolar juntou-se no palco para dançar a
“Macarena” de Los Del Río.

No dia 18 de março de 2016, por volta das 11:00 horas, realizou-se na capela do
seminário diocesano a Eucaristia Pascal.
Neste dia de comemoração quaresmal e fim do segundo período, a capela
estava lotada. Todos os alunos e professores estavam presentes. Também funcionários e encarregados de educação vieram marcar a sua presença.
A eucaristia foi celebrada pelo Sr. padre Ricardo Correia, acompanhado pelos
Srs. padres Christopher Sousa e Renato Oliveira. Momento sempre muito esperado, a lavagem dos pés foi o momento marcante da celebração. É a comemoração da
última seia de Jesus antes da sua morte.
Com a presença do coro do Colégio, dirigido pela Dra. Susana Laranjeira, ouvi-lo foi um encanto.
Depois desta bonita eucaristia, veio a parte mais divertida: COMER O PÃO-DE-LÓ.
Foi a parte que todos os alunos mais adoraram … huam…huam…que delícia.
Mas, sem dúvida, também foi uma manhã de intensa reflexão.

Alzira Arriscado 11ºano A
Glória Fernandes 11ºano A

Eucaristia 13 de maio
No dia 13 de maio de 2016, sexta-feira, realizou-se no Seminário Diocesano de Viana do Castelo a celebração
do aparecimento de Nossa Senhora de
Fátima aos três pastorinhos – Lúcia,
Francisco e Jacinta.
Esta celebração que se iniciou às
15:30 teve a duração de quase uma
hora. A participação do coro do
Colégio, dirigido pela dra. Susana
Laranjeira, deu à eucaristia uma
maior emoção.
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Alunos do Colégio do Minho participam em Workshop de cinema de animação
No passado dia 10 de maio, quarta-feira, os delegados e
subdelegados das turmas do 2º e do 3º ciclo assistiram e participaram no “Workshop de cinema e animação”.
O entusiasmo dos alunos começou logo às 9:30 da manhã
e prolongou-se até às 11:30.
Os animadores da oficina de cinema e animação, Graça
Gomes e Rodrigo Francisco, mostraram a todos como se faz
um filme de aminação através de fotografias.
Sabiam que para se fazer um bom filme é preciso muito
tempo, muita paciência e muitas, mas mesmo muitas fotogra-

fias? Sim, é verdade, fotografias.
Podem pensar que regredimos ao tempo da pedra, mas
não! Ainda hoje, esta técnica é muito utilizada e dá muito
trabalho. Só para um segundo dum desses filmes são precisos
milhares, leram bem, milhares de fotografias. E foi isso que
estes alunos aprenderam neste dia.
Mas não terminou aqui. Os alunos ainda tiveram tempo
e oportunidade de produzir e realizar um magnífico filme de
animação. Nunca se sabe se, no futuro, algum não será um
extraordinário cineasta.

“Histórias na Praça” - alunos do 6º A gravam filme
Os alunos do 6º A gravaram, no dia 10 de maio, uma curta-metragem, com o nome
“SuperViana, o herói da Praça”.
Esta atividade, inserida no projeto “Histórias na Praça”, foi orientada pelo realizador
Pedro Sena Nunes e fez parte dos XVI Encontros de Cinema, organizados pela Associação
Ao Norte.
Neste projeto, os alunos são convidados a elaborar um guião de uma história e, numa
fase posterior, a serem atores dessa mesma história.
O trabalho realizado será visto no róximo ano letivo, nos próximos “Encontros de
Cinema”.

Apresentação do filme “pombas, para que vos quero?!”

Workshop de Bateria / Percussão
Integrado na Semana das Artes do Colégio, realizou-se dia 16 de Março um
workshop de bateria/percussão com o professor Mário Costa. Mário Costa
é um baterista premiado, contando com diversas distinções no panorama
musical, das quais se salientam o 1º Prémio no “II Concurso de Jovens Intérpretes” em Espanha, o 1º prémio no concurso de bateria “Tum-Pa-Tum-Pa”
(nível superior) e o 1º prémio no “Yamaha Drum Sessions” na categoria
de maiores de 18 anos. Actualmente, integra o projeto de Miguel Araújo e a
mais recente formação de Ana Moura, onde já realizou mais de 140 concertos no
primeiro ano de digressão mundial do álbum “Desfado”.
No workshop participaram alunos do 2º e 3º ciclo, demonstrando muito
interesse pelas actividades propostas.

Realizou-se, no passado dia 10 de maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda, a apresentação do filme “Pombas, para que vos quero”, gravado por alguns alunos do nosso Colégio.
Este filme foi rodado no ano transato, no âmbito do Projeto “Histórias na Praça”. Este
projeto insere-se nos “Encontros de Cinema”, organizados pela Associação Ao Norte.
Foi uma sessão agradável, onde os “atores”, familiares e equipa técnica puderam apreciar as obras realizadas.
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Teatro vicentino no Colégio!
No dia 1 de março, no Colégio do Minho, (polo
do secundário), no primeiro intervalo da manhã,
na sala de convívio, decorreu uma apresentação de
um excerto da peça de Gil Vicente, A farsa de Inês
Pereira, organizada pelos alunos do décimo ano e pela
professora de Português, Paula Cadete Ribas.
Nesta peça, Pêro Marques, interpretado por Gonçalo da Câmara do 10ºB, entra na casa de Inês Pereira
com a finalidade de a pedir em casamento, sendo
percetível, no entanto, o seu aspeto desajeitado e
caráter distraído. A mãe de Inês Pereira, interpretada
por Joana Santos do 10ºA, sugere a Pêro Marques para
que se sente numa cadeira, objeto que este desconhece
de todo. Inês Pereira, interpretada por Inês Delgado
do 10ºB, ao ver a dificuldade de Pêro Marques em saber como se sentar numa simples cadeira, apercebe-se,

de imediato, da sua falta de cultura e de
quão antiquada era a sua postura perante o mundo. Este, por sua vez, apercebe-se do desinteresse de Inês Pereira por
ele, pelo que opta por assumir uma atitude
de prudência e de perseverança.
Assim foi a pausa literária desse dia,
«desenhando» muitos sorrisos junto dos
espectadores que espantados admiravam
também o excelente desempenho dos
alunos/atores.

Londres, uma aventura!

Ana Beatriz de Heleno Lima, 10.ºA

Felizmente há Teatro!
No passado dia 14 de março, os alunos do 12º ano dirigiram-se, juntamente com os professores de Psicologia e de
Português, até ao Auditório do Centro Cultural e Social do
Olival, em Vila Nova de Gaia, para assistirem ao espetáculo
de teatro “Felizmente Há Luar!”.
Esta viagem proporcionou aos estudantes a oportunidade
de poder reviver a peça de teatro de Luís de Sttau Monteiro,
apreciando também todo o trabalho do encenador que afirmara um dia que pretendia transmitir aos espetadores o sentido
real das palavras de Sttau Monteiro, transformando-as numa
representação física, "ao trabalhar sobre Felizmente há Luar!

26

mirante8.indd 26-27

quis entender primeiro as suas palavras, quis conhecer bem
os seus agentes, quis investigar-lhes um carácter para os
entregar aos corpos e espíritos dos atores. As palavras estão
lá, cruas, mas também encobertas em sentidos multiplicados - não é fácil falar diretamente, em períodos de regimes
repressores”.
Em suma, foi mais uma atividade enriquecedora que
contribuiu para uma melhor interpretação da obra em estudo
e uma manhã repleta de emoção.
Catarina Dinis, 12.ºB

No meio das nuvens, cansados, e
quase sem dormir, estávamos, contudo,
ansiosos para iniciar a nossa pequena
grande aventura. Depois de chegarmos
a terra, com as malas atrás, percorremos
um labirinto para que os ingleses se
certificassem que éramos bons cidadãos,
sendo esse trajeto muito bizarro.
A nossa primeira experiência
londrina foi o comboio, seguido pelo
metro, para enfim chegarmos ao hostel,
onde sofreríamos a nossa primeira
desilusão. Deixando isso de lado, fomos
almoçar e começámos a nossa aventura
no British Museum, onde vimos múmias e ornamentos espantosos. Depois
dirigimo-nos para o museu de Madame
Tussauds, e aí tivemos a oportunidade única de ver réplicas perfeitas de
pessoas famosas que admiramos. Foi
inesquecível! Tirámos várias fotos
para relembrar estes momentos. Um
dos mais espetaculares desta viagem
foi o London Eye, apesar de estarmos
exaustos por andar todo o dia ao sol.
Já dentro das cúpulas, desfrutámos de
um agradável percurso que nos permitiu apreciar a beleza de Londres numa
perspetiva diferente e tirar fotos com
uma preciosa paisagem de fundo. Como
não podia deixar de ser, fomos jantar
ao McDonalds e dar um passeio junto
ao Big Ben, voltando de seguida para o
hostel.
Acordámos neste sítio ainda desco-

nhecido para nós e deparámo-nos com
umas torradas para o pequeno-almoço
que nos deram energia para continuarmos a nossa jornada. A nossa primeira
etapa neste, novo dia, foi um passeio
por St. James Park, um espaço verde
relaxante e com uma enorme beleza. Junto do Palácio de Buckingham,
encontrámos uma multidão de pessoas
que tal como nós esperavam observar
a mudança da guarda, esperançosos de
ver a Rainha. Infelizmente, ninguém
teve essa felicidade! Exaustos e com
dores tremendas nos pés, fomos desfrutar de um belo almoço no famoso Hard
Rock Cafe onde comprámos as nossas
primeiras recordações. Continuámos
o nosso percurso no Natural History
Museum, onde voltámos atrás no
tempo para a época dos dinossauros e
conhecemos a história do nosso planeta.
Após uma breve pausa, seguimos para
o Queen’s Theatre para assistirmos ao
musical “Les Miserables”, um espetáculo que certamente iremos relembrar,
pelo seu elenco cheio de talento e performance. Jantámos no KFC, embora a
refeição não tenha sido ao nosso gosto.
Era um novo dia, dirigimo-nos
à National Gallery onde estavam
expostos inúmeros quadros, embora apenas tivemos oportunidade de
admirar algumas obras entre as quais
uma de Vermeer. Continuámos o nosso
percurso, mas agora na enorme loja de

brinquedos Hamleys onde nos sentimos
novamente crianças. Pela primeira vez,
libertamo-nos do fast food e pudemos
desfrutar de uma refeição multicultural à nossa escolha. Para começar a
tarde, fomos desafiar os nossos medos
no London Dungeon, uma experiência
aterradora para quem se assusta facilmente. No fim do susto, esperava-nos
uma refeição indiana “picante” para
nos estimular para uma visita noturna
pelas ruas de Londres, Jack The Ripper
Tour, que nos proporcionou momentos
de terror.
Infelizmente, chegou o último dia,
como no filme Notting Hill, fomos
ao Portobello Market e aproveitámos
os preços baixos para comprarmos as
recordações, desfrutando de um passeio
ao mesmo tempo. Para a nossa última
refeição, comemos fish and chips, um
prato tradicional de Londres, que superou as nossas espectativas. De tarde,
para gastar as nossas últimas libras,
fomos ao Harrods, onde nos sentimos
estonteantes, embora fosse tudo demasiado dispendioso para a nossa carteira.
No fim das compras, dirigimo-nos ao
hostel para buscar as malas. Por fim,
fomos para o aeroporto, ansiosos por
chegar a Portugal, mas tristes pelo
fim da nossa aventura.
Cláudia Palma e Mariana Gonçalves,
11.ºA
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Viagem de Finalistas do 12º Ano
Rumo a Itália

Dois de
março foi a data escolhida
para o início da nossa pequena grande
aventura.
O entusiasmo era tamanho! A excitação de voar para o
desconhecido aumentava de dia para dia. Finalmente, o dia
chegou: começou demasiado cedo, apesar de o luar ainda
não querer despedir-se de nós. Rapidamente, chegámos ao
Porto e bastaram umas poucas horas para aterrar na “capital
da moda”. Após o registo e a acomodação no hostel finalizados, demos início à nossa viagem cultural e gastronómica
pelas ruas de Milão. Visitámos o incrível Duomo de Milão,
majestosa catedral dominada pelo estilo gótico predominante
na Europa na época. Como perto de si estava a vistosa galeria
Vittorio Emanuele II fomos espreitar e deliciar-nos com tal
luxúria preponderante de loja para loja. Depois da longa ca-
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minhada a que foram sujeitos os nossos membros inferiores, finalmente, chegou a hora de descansar.
Seguiu-se um novo dia, e este também começou
igualmente bem de madrugada, pois um comboio extremamente confortável nos esperava para ligar mais uma
cidade ao nosso destino: Florença! E quão linda é essa
terra, caraterizada como “museu ao ar livre,” pois
todo o canto florentino conta histórias ora guerreiras,
ora de amores e desamores dos diferentes séculos.
Foram tantas as maravilhas, tão belas as vistas
como, por exemplo, a catedral de Santa Maria Del
Fiore, com uma hegemonia tal que nos encantou. Houve até corajosos que subiram os quase
quinhentos degraus que separavam o piso térreo de uma
estrondosa vista de Florença, como se fosse possível imaginar sobrevoar tal bela cidade só com o circundante olhar. O
Palazzo Vecchio é outro ponto de extremo interesse, porquanto nos conta histórias íntimas da família mais poderosa
de Florença, os Medici. Entre o luxo, os amores impossíveis
e os túneis de escapatória amorosa, tudo isto é relatado pelas
suas enormes paredes aquando a fulgência de tal edifício. As
estátuas inigualáveis e os jardins exuberantes, todos contribuindo para uma grandeza e formosura conjugadas. Por
fim, a famosa ponte Vecchio onde as fotografias não foram
poupadas e, pelos vistos, as artes também não, artes essas demonstradas pelos alunos e por outros comerciantes aderentes.
Entre dançaria e cantoria, a diversão nunca mais acabava, e
por mais que Florença por si só seja história autêntica, também nós quisemos fazer mais história dela.
Com a imensa fome que nos invadia o corpo, fomos

aniquilá-la ao mercado central, onde a comida era tanta e as
escolhas infinitas que só para saber o que comer demorou
mais que devorar a própria refeição. Mais um dia passou, e
mais uma vez o cansaço cedeu, mas apesar de os nossos pés
parecerem transportar rochedos, a nossa alma estava tão leve
e recheada de vislumbração que as “pedras” dos nossos pés
pareciam inexistentes.
Na terceira manhã da nossa viagem, foi a altura de ir
visitar a galeria Degli Uffizi. Tão belas eram as esculturas e
as pinturas, tão grande o pormenor que, para tal, demorara
horas para conseguir visualizar quase tudo o que esta possuía.
O almoço fora simples e rápido, pois esperava-nos a nossa
última paragem, Roma! Perto da tarde foi a altura a que chegámos à capital italiana. Instalámo-nos no último hostel da
nossa viagem e fomos conhecer as maravilhas deste paraíso
para qualquer homem, seja ele cristão ou não. O coliseu foi
o primeiro ponto escolhido, só que, infelizmente, estava
fechado. Mas a perfeita majestade estava fora deste, tal que o
deslumbramento era o mesmo. Jantámos na zona do Panteão, demos um fantástico concerto de música aos presentes
e divertimo-nos imenso. Fomos ver a singular obra-prima, a
Fontana di Trevi, onde as moedas não foram poupadas e os
desejos intensificados pelo silêncio. Ainda tanto nos esperava
para ver nos dias que se seguiram!
Mais um dia chegou, e ficámos encantados com a Piazza
Navona, na qual assistimos a um concerto gratuito de um
grupo coral de jovens do Texas, que arrebataram todos os
corações daquela pequena igreja.
O magnífico museu do Vaticano foi o auge da nossa
aventura, pois tão rica era a cultura presente, tão enormes

eram as esculturas, as pinturas, os tapetes, as relíquias históricas que uma tarde voou num ápice, mesmo até com a breve
visualização das obras-primas mais importantes. Visitámos
também a Basílica de S.Pedro onde vimos as peças culturais
mais conhecidas mundialmente. Fizemos uma paragem no
Colégio de Roma para portugueses, onde fomos extremamente bem recebidos e acolhidos, tal como as nossas barrigas e o
nosso apetite.
O último dia aproximou-se, o domingo da eucaristia. E
como cristãos que éramos, nem nesse dia faltámos à eucaristia semanal. Ver o Papa foi uma sensação e um culminar de
sentimentos tão bons e tão puros. Ver milhares de pessoas de
todo o mundo unidas por uma só razão foi a melhor forma
de aproveita o nosso último dia, e por mais que o Papa mal
pudesse ser visto da pequena janela onde se apresentou, ouvir
a sua voz, a sua oração e a sua bênção já valeu a pena. Claro
que para acabar em grande, fomos jantar todos juntos, como
turma unida que somos. O ambiente estava tão bom e sincero
que parecia estarmos em casa. As cantorias, as danças, as
conversas sinceras e amigas, as risadas e os truques de cartas,
o paladar das massas e das entradas, tudo isso fez com que a
nossa noite em Roma passasse a ser uma das que iremos com
certeza recordar com carinho nas nossas vidas.
De todos os lugares do mundo, foram estes que escolhemos. Aqui fortalecemos amizades, fizemos outras e partilhámos momentos inesquecíveis, obrigada aos três pacientes
senhores que partilharam connosco esta semana tão maravilhosa. Tudo valeu a pena!
Mariana Lage da Costa, 12.ºB
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Visita de estudo ao Porto no âmbito das disciplinas de
Inglês e de Biologia e Geologia
No dia 5 de maio pelas 8:30 da
manhã, partiram do colégio do Minho,
as duas turmas do décimo ano, 10ºA e
10ªB, rumo a uma visita de estudo ao
Porto, organizada pelos professores
Vasco Oliveira (docente da disciplina
de Inglês), Beatriz Barreiro (docente
da disciplina de Biologia e Geologia).
Durante a manhã os alunos puderam
assistir à peça de teatro “Hello, Hello!”,
na junta de freguesia de Paranhos. Após
o término da peça ficou a mensagem da
universalidade da língua Inglesa, e desta forma cumprido um dos principais
objetivos da visita de estudo.
Já na parte da tarde, e após um

almoço bem disposto e de convívio
entre todos, professores e alunos do
colégio, rumou-se para sul do estuário
do rio Douro, mais precisamente para a
praia de Lavadores, para uma “aula de
campo” na praia. A praia de Lavadores,
surpreendeu todos os alunos pela sua
diversificada geomorfologia repleta
de geoformas típicas da zona litoral e
também por ser um verdadeiro espelho
revelador da meteorização e erosão das
estruturas graníticas da região. Toda
esta surpresa foi ainda maior quando
os alunos se aperceberam que estavam
a constatar fenómenos geológicos que
ocorreram há milhões de anos atrás a

grandes profundidades no interior da
Terra.
Desta forma, e apesar do mau
tempo que se fazia sentir nesse dia,
pode dizer-se que o balanço da visita foi
muito positivo e que os objetivos foram
integralmente cumpridos. Acrescente-se ainda, que foi a primeira vez que os
alunos assistiram a uma aula de campo,
e em que puderam fazer uma verdadeira
articulação entre as aprendizagens da
aula e a realidade envolvente.
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No dia 26 de fevereiro, as turmas do 5º, 6º e 7º viajaram
até à Cidade Invicta a fim de visitar, da parte da manhã, o
Museu dos Transportes e das Comunicações e, da parte da
tarde, para assistir à peça As Aventuras de Ulisses, no Teatro
Sá da Bandeira.
Os alunos partiram logo de manhã bem-dispostos, pois
esperava-os um dia diferente… Tudo correu muito bem…

A exposição sobre a História dos Automóveis foi do
agrado de todos… ou quase! E a hora do almoço contou com a
tão esperada ida à praça da alimentação no Norte Shopping…
Às 14h30, iniciou o espetáculo! Foi muito interessante e
todos se divertiram com as aventuras do famoso herói Ulisses!
O regresso deu-se ao fim da tarde…

As alunas do 10º ano (Beatriz Lima e
Beatriz Carvalhosa)

Visita de estudo ao navio Gil Eanes
Na passada sexta-feira, à uma hora e meia da tarde, saímos do Colégio em direcção ao Gil Eanes, que, como todos
sabemos, é um símbolo da história do nosso distrito.
Chegamos ao Gil Eanes por volta da uma e quarenta da
tarde. Esperamos um pouco e, passados dez minutos, entramos e começamos a visita. Passámos por elevadores, capela,
enfermaria, quartos etc. Foi muito divertido.

Visita de Estudo ao Porto II

Quando saímos do Gil Eanes fomos diretamente para o
ferryboat e demos um longo passeio pela ria. Durante a viagem, fiquei ao lado do Diogo Nascimento. Andamos quase
quarenta minutos de barco. Foi espetacular.
Adorei este dia.
Rodrigo Maló, 6º A

Visita ao Museu dos Transportes e ao Teatro Sá da Bandeira.
No Porto … aqui tão perto.
No dia 10 de março de 2016 houve
uma visita de estudo ao Porto para os
alunos das turmas do oitavo e nono
ano. No programa da visita constava
uma incursão ao Museu dos Transportes e das Comunicações, no período
da manhã e, no período da tarde, uma
audição no teatro Sá da Bandeira para
assistir à peça de Gil Vicente ”Auto
da Barca do Inferno”. Entre ambos,
um gostoso intervalo para almoçar no
Norte Shopping.
Para os alunos e alguns professores
o dia começou muito cedo, mais precisamente às 8:30 h da manhã, começando
com uma descansada viagem até ao
Porto. Aí chegados, os autocarros per-

correram a marginal do Douro até ao
museu. Recebidos e acompanhados por
guias do museu, fomos presenteados
com a maravilhosa história sobre a evolução do automóvel. Modelos entre os
finais do século XIX e os anos setenta
do século passado “foram passando por
nós” à medida que percorríamos as alas
do museu. Entretanto, chegou a hora do
almoço. O Norte Shopping foi o espaço
mais prático e acessível para os alunos
almoçarem. O dia ainda ia a meio. Com
a barriguinha refeita, ala para o teatro
Sá da Bandeira. A magnífica peça de
Gil Vicente, o pai do teatro português,
esperava por nós. Por nós e por muitos
outros alunos de muitas outras escolas

que, como nós, também foram neste
dia ao Porto. Foi uma peça muito bem
representada e muito divertida. Gostamos muito.
No regresso ainda paramos em
Esposende. É que há sempre um espacinho para um geladito “Olá”, passe a
publicidade.
Um obrigado aos nossos pacientes
e sempre atentos professores acompanhantes, por nos aturarem. Afinal, foi
um dia muito bem passado e muito
divertido e todos se portaram bem.
E quando assim é!... É um
descanso.
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Intercâmbio em Ponte de Lima
No dia 29 de abril, os alunos do 6º Ano foram ao Centro
Educativo da Facha e à Gintegral, no concelho de Ponte de
Lima.
No dia 29 de abril, os alunos do 6º ano foram ao Centro
Educativo da Facha. Quatro representantes explicaram-nos
como nasceram as suas mascotes, e mostraram-nos as suas
salas.
Ao meio dia fomos almoçar. Almoçamos uma sopa,
um prato de carne, arroz e salada, e uma peça de fruta. De
seguida, os rapazes da minha turma foram jogar futebol com
os alunos do 4º ano.

De tarde, fomos à Gintegral, uma impresa de tratamento
de resíduos. Quando chegamos lá, dividimo-nos em 2 grupos.
O meu grupo foi, primeiro, à parte dos plásticos, onde vimos
como tudo funciona.
A seguir, fomos às lamas de ETAR, onde cheirava muito
mal. Vimos onde ficavam durante algum tempo e como é que
faziam para aquilo ficar com um cheiro melhor.
No final, voltamos para o autocarro, para regressar ao
Colégio.

Encontro europeu de Taizé em Valência
A 27 de dezembro, com três quartos de hora de atraso,
cerca de 15 jovens e eu partimos, finalmente, rumo a Valência. O desafio de participarmos na peregrinação de confiança,
isto é, no encontro Europeu de Taizé tornou-se uma realidade. Depois de quase nove horas de viagem de autocarro,
chegámos finalmente a Valência, onde fomos acolhidos por
outros jovens que pertenciam à organização do encontro e
que nos receberam muito bem. Posteriormente, fomos para
Riba Roja de Túria onde ficámos hospedados. Depois de
arrumarmos as nossas malas e de conhecermos as famílias
de acolhimento, dirigimo-nos para os jardins do rio Túria
onde almoçámos. Daqui partimos para a tenda onde fizemos
uma oração com cânticos de Taizé, sendo esta era grande e
acolhedora, tendo ao centro, os ícones respetivos. Depois da
oração, regressámos a Riba Roja de Túria para descansar,
pois o cansaço da viagem e do primeiro dia era grande.
Durante os dois dias em que lá estivemos, o horário era
semelhante. De manhã, tínhamos uma oração na paróquia
onde estávamos alojados. Em seguida, refletíamos sobre um
texto do evangelho, juntamente com outros jovens, o que era
muito interessante, pois cada um partilhava algo sobre o
evangelho e o que este lhe dizia. Quando terminávamos,

íamos de metro para Valência, onde almoçávamos junto aos
jardins do rio Túria. Acabado o almoço, passeávamos pela
cidade, visitávamos o «Oceanografic», isto é, um complexo
arquitetónico onde estavam inseridos o palácio das artes e o
Hemisférico. Um local espetacular! Também conhecemos o
mercado e a estação de comboios, entre outros locais espantosos. Na noite de passagem de ano, depois de uma oração
conclusiva, fomos para o teatro de Riba Roja de Túria onde
os jovens das diferentes partes da Europa apresentaram uma
dança típica do seu país. Nós, portugueses, apresentámos
duas danças: «o regadinho» e «a orquestra dos animais».
Depois festejámos o ano Novo juntamente com os habitantes
de Riba Roja de Túria.
Antes de regressarmos, fomos agraciados pela família de
acolhimento com uma «paella valenciana». Foi uma experiência fantástica: conhecemos várias histórias de vida e,
acima de tudo, encontramos Deus em cada pessoa com quem
nos cruzámos. Ao chegar a Viana do Castelo, o cansaço era
grande, uma vez que a viagem demorou perto de nove horas,
mas as experiências vividas compensaram todo o esforço.
João Rodrigues Cerqueira. 11º B

Uma experiência diferente
No dia 27 de maio fomos visitar o
Colégio do Minho e também a sua Feira de
Ciências. Fomos recebidos pelo diretor do
colégio e pela professora Carla Coelho. A
professora Carla mostrou-nos as instalações
do colégio e depois fomos para o seminário
porque a Feira das Ciências estava montada
no pavilhão. Almoçamos com os alunos do
6º ano que já tinham visitado a nossa escola
e também aproveitamos a hora do almoço
para conviver. Às duas horas fomos visitar
a Feira das Ciências de onde destacamos as
seguintes apresentações: o ADN, o vulcão,
o tornado, o papel celofane e a máquina de
choques. Foi um dia maravilhoso!
Texto elaborado pelos alunos do Centro
Educativo da Facha
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Torneios Internos: Basquetebol
3X3 / Torneio de voleibol /
Futsal Secundário
Como tem sido hábito no nosso colégio, vamos dinamizando a hora de almoço com diversos torneios internos
que pretendem promover a prática de atividade física e ser
também um complemento às aulas de educação física. Durante o 2º e 3º período foram realizados torneios de voleibol e
basquetebol 3x3.

Torneio de Voleibol
Durante o 2º e 3º período decorreu o torneio de voleibol
com a participação de diversas equipas de ambos os sexos do
5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano e uma equipa de professores. A equipa
vencedora do torneio de infantis foram as “Abelhinhas” e do
torneio master (8º, 9º e profs) foi a equipa de professores.

Torneio de Basquete 3x3 – fase local
Durante o 2º período realizámos o torneio de basquete
3x3, que serve para apuramento das equipas que irão participar no torneio distrital. Ficaram apuradas 2 equipas de
infantis (1 masculina / 1 feminina) e 2 equipas de iniciados (1
masculina / 1 feminina). Ficou também apurada uma equipa
feminina de juvenis.

Torneio de Futsal secundário
Todas as sextas feiras à tarde é o tempo destinado ao desporto escolar do ensino secundário e, por isso, vários alunos
deste ciclo encontram-se para realizar um treino de futsal.
Para culminar, no final do 1º período realizámos um
torneio concentrado, onde participam equipas do 9º, 10º, 11º,
12º anos e uma equipa de professores. Como é hábito, estes
torneios decorrem com muito entusiasmo da parte dos praticantes e também da assistência. No final defrontaram-se
as equipas do 12º ano e a dos professores, com a vitória a
ser alcançada pela equipa de professores.
Este torneio irá repetir-se no final do ano letivo,
provavelmente no dia 10 de Junho.

34

mirante8.indd 34-35

mirante

Corta-mato Escolar / Distrital
No dia 22 de Janeiro realizou-se uma vez mais o nosso
corta-mato escolar, que contou com a participação de alunos
de todos os níveis de ensino. Como é uma atividade de ar
livre, estamos sempre condicionados pelas condições climatéricas, que sendo adversas levaram ao adiamento da atividade
do 1º para o 2º período.
Foi realizada em dois momentos distintos. No período da
manhã decorreu nas instalações do Colégio (campo exterior)
a prova para o 1º ciclo. No período da tarde, a prova para os
restantes alunos decorreu na quinta de S. Lourenço em Darque, local habitual.
Esta prova serviu também para apurar os alunos que
foram representar o Colégio no corta-mato distrital.

Corta-mato distrital
O corta-mato distrital decorreu novamente em Caminha,
na mata do Camarido / estádio Mauber, no dia 3 de Fevereiro. O Colégio teve uma participação meritória, com destaque
para o 4º lugar da aluna Eliane Faria do 5º ano, no escalão
infantis A femininos. Em destacar estiveram ainda os alunos
André Pinto do 9ºA e Marta Costinha do 10º B, que se classificaram ambos no 12º lugar do escalão de iniciados feminino
e masculino, respetivamente. Também merece destaque a
aluna Beatriz Carvalhosa do 10ºA, que se classificou no 15º lugar do escalão juvenis femininos. Todos os restantes alunos,
participantes neste corta mato, estão de parabéns pela sua
participação e prestação esforçada.

Festa do Futebol Feminino
O nosso Colégio participou uma
vez mais nesta competição, que decorreu em Caminha no estádio Mauber,
no dia 3 de Março. As duas equipas
participantes, uma de infantis e outra
de iniciados, tiveram um desempenho muito bom, dignificando o nosso
Colégio. A equipa de iniciados ficou

classificada em 4º lugar. A de infantis sagrou-se bicampeã distrital. Esta
equipa de infantis irá representar o
distrito de Viana do Castelo na final
nacional, que vai decorrer nos dias 27
e 28 de Maio no estádio do Jamor, em
Lisboa.

Torneio de Basquetebol 3X3 - Fase Distrital / Regional
No dia 17 de Março decorreu em
Valença a fase distrital do torneio de
basquete 3x3. A nossa participação foi
muito meritória com o apuramento de
três equipas para a fase regional, sendo
duas de infantis (masculinos e femininos) e uma de iniciados masculinos.
A fase regional decorreu no dia 13

de Maio na Escola Secundária Alcaides de Faria, em Barcelos. Todas as
equipas deram o seu máximo para conseguirem uma boa classificação, mas
devemos destacar a equipa de infantis
femininos, que ficando classificada em
3º lugar do regional, subiu ao pódio.

Sarau Gímnico
Como tem sido tradição, no último dia de
aulas do 2º período os alunos do ensino secundário
abrilhantam a noite com a apresentação de um sarau
gímnico. Decorre no pavilhão do nosso seminário
diocesano. Todas as turmas apresentaram coreografias muito bonitas e animadas, notando-se uma subida do nível de ano para ano. O sarau fechou com
uma coreografia geral, em que todos os participantes
dançaram a “macarena”.
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Feira de Ciência – Hands-on
Science

Taça do Desporto Escolar / Troféu CNID
Pela primeira vez realizou-se a taça de desporto escolar/troféu
CNID destinada a alunos do 7º ano, de ambos os sexos, que competem nas modalidades de Basquetebol, Andebol, Ténis de Mesa e
Atletismo. Esta competição faz-se inicialmente a nível interno para
selecionar os atletas participantes, quer nos torneios realizados, quer
nas aulas de Educação Física. A competição distrital decorreu no dia
21 de abril na Escola secundária de Monserrate, tendo participado 5
escolas do distrito. A nossa participação foi muito boa, visto que nos
classificámos no 2º lugar, tendo atingindo muito boas classificações
em quase todos os torneios.

Futsal Infantil Masculino
/ Feminino
Este ano letivo participaram na competição de
desporto escolar futsal duas equipas do escalão de
infantis B, sendo uma feminina e outra masculina.
A equipa masculina classificou-se em primeiro lugar na sua série, apurando-se para a fase final com
as equipas das escolas da Correlhã, Ponte da Barca
e Melgaço. Foi uma competição renhida com todos
os jogos muito disputados. Conseguimos ficar classificados no terceiro lugar distrital.
Na competição feminina participaram além
do nosso Colégio, a Escola de Távora e a Escola de
Vila Nova de Cerveira. A nossa equipa feminina
sagrou-se campeã distrital, mesmo faltando uma
jornada para terminar o campeonato. Conseguiram
este feito somente com uma derrota. Estas meninas
estão de parabéns pela determinação e empenho
que põem em todos os jogos que participam.

Mega Sprinter Distrital /
Regional
Após a realização de provas internas com a participação
das turmas, os alunos apurados foram representar o Colégio no “mega sprinter” distrital, uma prova de atletismo
que envolve alunos dos 2º e 3º ciclo e do ensino secundário.
Decorreu no dia 15 de março no estádio municipal Manuela
Machado.
A nossa participação foi a melhor de sempre, com diversos pódios conquistados e uma campeã distrital na prova
de lançamento do peso, a aluna Catarina Melo. Por terem
sido 3ºs classificados, subiram ao pódio a aluna Eliane Faria
na prova de 1000m infantis A, o aluno Manuel Campanário
na prova de salto em comprimento iniciados, o aluno André
Pinto na prova de lançamento do peso iniciados, a aluna Beatriz Carvalhosa na prova de 1000m juvenis e Vasco Pereira
na prova de velocidade 40m juvenis. Merecem ainda destaque
os alunos Dinis Pereira do 4º ano e Manuel Campanário
que se apuraram para a final na prova de 40 metros, mas não
subiram ao pódio.

No dia 27 de Maio realizou-se a 6ª edição da Feira de
Ciência “Hands-on Science”, também designada de "Festa da
Luz”, nas instalações do Colégio do Minho.
O concurso contou com a presença de mais de 170 participantes de várias escolas, incluindo o Colégio do Minho, que
criaram projetos promissores e criativos que incentivaram,
ainda mais, o interesse nas áreas científicas.
Apesar de o tema prinicipal ser a luz, muitos trabalhos
foram fundamentados com outros tipos de temáticas o que
demonstrou que o objetivo desta atividade era, realmente,
a criativividade e abranger as fronteiras do conhecimento
prévio de cada aluno.
Houve também uma novidade: concurso de fotografia.
Muitos dos participantes concorreram no concurso de
melhor fotografia e registaram imagens apelativas da cidade
de Viana, não descurando do tema, a luz.
Esta atividade que se realiza anualmente, incita, não só,
para o contínuo interesse pelo saber tanto científico como
cultural mas também para o convívio entre escolas e partilha
de diferentes ideias e trabalhos.
Podemos, portanto, considerar que todos saiem vencedores sendo que acabam por enriquecer e aperfeiçoar as
suas competências nas diversas áreas que são abordadas
partilhando,também, o seu próprio conhecimento e trabalho.
Esta atividade incentiva cada vez mais os alunos a serem
autónomos e criativos e demonstra que todos podem e têm
a possibilidade e capacidade de se tornarem verdadeiros
cientistas.
Inês Delgado 10ºB

Comentário

Leituras que nos constroem…
Desde o início do ano letivo que se têm vindo a realizar, no polo do secundário, tertúlias literárias, de modo
a promover o desenvolvimento da cultura dos alunos.
Embora este projeto seja opcional para os estudantes, este
tem tido uma grande adesão, havendo grande entusiasmo
em torno desta iniciativa.
A tertúlia inaugural foi subordinada à partilha de
experiências no âmbito da leitura do romance O Nome da
Rosa, de Humberto Eco, e foi adoçada com os saborosos
biscoitos de aveia confecionados pelos alunos do básico.
Este romance histórico, que nos transportou para a Idade
Média, proporcionou-nos uma reflexão sobre aspetos
sociais e religiosos deste período histórico.
Durante o segundo período, a leitura foi dedicada ao
romance A Rapariga do Brinco de Pérola, de Tracy Chevalier, inspirado no quadro do pintor holandês Johannes
Vermeer. No dia da tertúlia, a sala estava cheia de entusiasmo, pois este foi um livro muito bem recebido pelos
alunos, devido à sua escrita inteligente, história e personagens cativantes.
Neste último período, apesar de o ano estar quase a
acabar, os alunos não deixaram de participar neste projeto.
Cão como Nós, de Manuel Alegre, um livro fascinante que
nos emocionou e prendeu a nossa atenção durante a tertúlia, que desta vez se realizou na sala de convívio. Todos
acharam que esta foi uma ótima leitura que nos permitiu
refletir sobre o valor que os nossos animais de estimação
têm para nós e que, apesar de nos darem muito trabalho,
são mais leais que as pessoas que nos rodeiam. Esta obra
deu-nos uma oportunidade de partilhar muitas histórias e
peripécias, o que criou um ambiente de conforto e diversão.
Em suma, as tertúlias foram uma experiência única partilhada pelos alunos, que contribuíram para um
enriquecimento da nossa cultura literária, sendo, por isso,
uma mais-valia para a comunidade educativa.
Cláudia Palma, 11ºA
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Simplesmente grandioso!

A obra intemporal de José Saramago, Os Poemas Possíveis, foi talvez
uma das melhores leituras líricas que já
realizei! Referindo-me mais concretamente à parte “Poemas à boca fechada”,
que foi, sem dúvida, um despertar para
tudo o que se passa à nossa volta.
Portugal vivia sufocado pela ditadura salazarista, quando o livro Os
Poemas Possíveis fora editado em 1966,
época de aniquilamento da liberdade de
expressão criativa e intelectual generalizada, principalmente dos escritores.
“Poemas à boca fechada” apresentam,
por isso, a face mais sombria da obra.
São oito pequenos textos de denúncia,
que desenvolvem o tema da opressão,
de um futuro sem esperança, e também da incapacidade de partilha e de
expressão da dor alheia. Com versos
com um forte tom de denúncia e de
inconformismo, sente-se o desejo do
eu poético em apontar problemáticas
sociais, num tipo de discurso marcadamente ácido e tenso, em que quase
todos os poemas aderem à temática
de incidência social.
O poema que abre esta
segunda parte tem como
tema a impossibilidade do
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“dizer” e as circunstâncias que levam
o ser humano à
mudez, daí o título
“Poema à boca fechada”. Num tom gritante,
dorido, o eu lírico nega-se a
falar (“Calado estou, calado
ficarei,”), pois as suas ideias
diferem das dos outros (“Pois que
a língua que falo é doutra raça.”). A
impossibilidade da voz cria, no “poço”,
imagens decompostas que representam
a mudez. Deste mesmo “poço”, onde
boiam animais mortos, cingidos por
lama e lodo, também “sobem dedos”,
remetendo ao desejo de libertação. Da
decomposição e silenciamento, renasce,
no final, a crença, a esperança no dizer,
que pode tardar, mas não há de faltar.
Esta temática da repressão ditatorial e da tortura também ganha vida
no poema “Os inquiridores”, através
de imagens destrutivas, pela tortura,
representada pelos insetos (“piolhos”), metáfora do medo à denúncia,
à espionagem, referindo-se ao mundo
do pesadelo que é a ditadura. O discurso é também tenso, enriquecido por
anáforas e adjetivação forte, evocando
a tirania e a repressão em geral e, em
particular, os informantes do regime
salazarista e a própria PIDE (Polícia
Internacional e de Defesa do Estado),
explicitando não só a violência física
(“De deixar, como restos de banquete,/
No deserto da terra ossos esburgados.”),
mas também a psicológica (“Não há segredo de alma que não espreitem/ Nem
sonho que não mordam e pervertam.”).
Num outro poema, “Mãos limpas”, paradoxalmente, o poeta remete-nos para
a dupla capacidade do Homem: com as
mesmas mãos com que pratica o Bem,
as mesmas usa para praticar o Mal: “O
botão da direita dá o pão,/ Com o botão
da esquerda, facilmente,/ Disparo,…”.
O paradoxo é enriquecido pela ironia do

terceiro verso -“Que bom este progresso, que descanso:”).
Por fim, o poema “Fala do Velho
do Restelo ao astronauta” termina esta
secção com uma crítica às instituições
sociais, onde “a miséria, o luto, e outra
vez a fome”, são frutos da inconsequência, irresponsabilidade e mesquinhez
humana, que impossibilitam o Homem
de reconhecer até mesmo o maior dos
sentimentos humanos: o amor (“E
dizemos amor sem saber o que seja.”).
O astronauta representa, simbolicamente, a pobreza e a riqueza. Esta antítese
denuncia uma problemática social que
recorda investimentos financeiros em
determinadas áreas em detrimento de
outras que, sem dúvida alguma, são
muito mais importantes para a humanidade. A última estrofe exalta a crítica
social com a personificação do substantivo “fome”, (“Onde come, brincando,
só a fome”), e pela sua repetição, acompanhado do advérbio “só”, que reflete a
carência do pão para a boca e o sofrimento do Homem, que, ironicamente,
brinca com “bombas de napalme”.
Olhando à atualidade brutal em que
vivemos, a nível mundial, e, em particular, aos últimos atentados na Europa,
e conhecedora da intemporalidade da
crítica saramaguiana, fiquei, agora, também maravilhada com o caráter atual,
satírico, pedagógico, mordaz e visionário deste escritor.
Aconselho este livro a toda a gente,
pela sua atualidade e mensagem de
força e determinação, pela denúncia
à corrupção, à opressão, ao poder dos
mais fortes contra os mais frágeis e
famintos. Saramago possui uma voz
forte e, para mim, este livro de poesia
é simplesmente grandioso! É de tal
forma gritante que quem o lê acaba por
«possuir» um pouco da voz deste tão
admirável escritor português!
Marta Morais, 11º B

Quem é a rapariga com o brinco de
pérola?
CHEVALIER, Tracy, Rapariga com Brinco de Pérola, Lisboa:
Bertrand Editora, 2008.
Rapariga com brinco de pérola é
um dos quadros mais emblemáticos
do pintor do barroco holandês, Johannes Vermeer, não só pelo realismo da
pintura, mas também pelo mistério em
que está envolto. Sendo nesse mistério que a escritora Tracy Chevalier
se inspira para escrever o irresistível
romance com o mesmo nome, que pela
simplicidade da narrativa e a detalhada descrição nos cativa da primeira à
última página.
O livro narra a história de Griet,
uma rapariga de 16 anos, que para
ajudar a sua necessitada família se vê
obrigada a começar a trabalhar como
criada na casa de Vermeer, pintor que
pertencia à mesma guilda que o seu
pai, antes de este perder a visão num
acidente que o impediu de voltar a
pintar azulejos.
Parte da genialidade do livro deve-se à forma engenhosa e original como
a autora consegue criar um clássico
triângulo amoroso, em que a criada se
intromete no relacionamento do casal
Vermeer. A autora parte de uma obra
de arte e sugere-nos um quadro social
da época, especialmente no que toca ao
papel da mulher na sociedade holandesa, que era condenada, caso mostrasse
vontade de ascender socialmente.
A descrição pormenorizada é também um dos pontos fortes da escrita
da autora, tanto ao nível dos quadros,
como da vida do pintor no século

XVII. Quanto ao primeiro, a maneira
como a escritora apela às sensações visuais, auditivas e táteis permite que os
leitores imaginem os quadros de forma
muito semelhante à realidade, despertando curiosidade em relação à obra
de Vermeer. Por exemplo, durante a
leitura, tive necessidade de procurar
os quadros na internet, bem como de
percorrer a National Galery, na recente visita de estudo efetuada a Londres,
para apreciar um dos seus quadros. No
que diz respeito ao segundo parâmetro,
Tracy Chevalier relata ao pormenor o
processo de elaboração de um quadro, desde a mistura dos pigmentos e
estudo do local em que os objetos ficam
e as modelos se posicionam até aos
retoques finais.
O único aspeto que tenho a apontar é que pela simplicidade da ação,
algumas partes já eram expectáveis,
não tirando, mesmo assim, nenhum
encanto à obra.
Em suma, se já é um apreciador
de arte ou mesmo se gosta apenas
de imaginar a história por trás dos
grandes clássicos, este é um romance
para o leitor. Garanto que a história
da jovem Griet, a sua paixão pela arte
e o excelente enquadramento social o
vão cativar e fazer viajar para o estúdio
de Vermeer, num bairro holandês em
pleno século XVII.
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