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Abertura do Ano EscolarRenovou-se o Mirante

Renovou-se o Colégio. 
Renovou-se o jornal “O 
Mirante”. Mudou-se a face 
e o formato ao jornal.

“Sinal dos tempos” 
dirão alguns! Talvez. Mas 
para nós é sinal de que a 
inovação e a dinâmica es-
tão ativas. E isso motivou-
-nos para a mudança. 

Fica-nos a certeza, de 
que na linha do seu ante-
cessor estamos a construir 
um jornal que continua a 
expressar conteúdos que 
transmitem o trabalho, o 
empenho, a participação 
e a dedicação dos nossos 
alunos, dos nossos profes-
sores, dos nossos admi-
nistrativos, dos nossos 
auxiliares e dos nossos 
superiores, que laboriosa-
mente cumprem o desígnio 
de educar.

Ainda não foi avaliada 
a sua aceitação na Comu-
nidade. Sendo isso impor-
tante, mais importante 
para nós, que o fizemos, 
é o prazer que dá a sua 

conceção.
Renovou-se o Colégio. Reno-

vou-se “O Mirante”.

E
d

it
o

r
ia

l No dia 12 de setembro de 2012, decor-
reu a abertura do ano escolar no Colégio 
do Minho.

No período da tarde desse dia, no 
pavilhão desportivo do Seminário Dio-
cesano, na presença dos encarregados de 
educação, alunos do secundário, professo-
res e funcionários, o Diretor deu a todos 
as boas-vindas e desejou um ano letivo 
de sucesso. Seguiu-se uma visita às novas 
instalações do polo do secundário que pri-
mam pela qualidade dos seus acabamentos, 
consideradas “bastante acolhedoras e bem 
conseguidas”: salas cheias de luz e cor; 
laboratórios de grande qualidade, espaço-
sos e bem equipados; instalações sanitárias 
vistosas. Alunos e encarregados de educa-
ção ficaram muito agradados, afirmando 
que se sentiam compensados por terem 
decidido continuar a frequentar o Colégio 
do Minho. 

Esta receção terminou com um con-
vívio entre a família colegial, tendo sido 
servido um pequeno lanche.

No período da manhã do dia 13, logo 
pelas 09h00, os alunos do 1º ao 9º ano 
foram surpreendidos com o ar renovado do 
átrio de entrada, na porta amarela. Dotado 
de nova receção, os alunos passam a aceder 
ao interior do Colégio por uma porta de 
vidro com controlo de abertura eletrónica 
pelo interior. Assim, a segurança passou 
a marcar o dia-a-dia dos alunos. Entre-
tanto, os alunos dirigiram-se às salas de 
aula onde os respetivos responsáveis de 
turma transmitiram informações precio-
sas de como iria decorrer o ano letivo de 
2012/2013. Depois deste momento, que 
terminou pelas 11h30, seguiu-se uma visita 
às renovadas instalações do 1º Ciclo: salas 
preenchidas de luz e cor, atraentes e con-
vidativas. Não foi por acaso que se ouviu 
um professor dizer: “com salas assim, até 
a mim me apetece ser aluno”. A manhã 
finalizou com um lanche na cantina do 
colégio, oferecido pelo senhor diretor, 
Ricardo Sousa.
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70
anos
Colégio
Minho

No dia 3 de outubro, festejou-se o 70º aniversário do 
Colégio do Minho. Como manda a tradição, o Colégio preen-
cheu o dia com um programa de atividades para todos.

Pela manhã, nas instalações do Colégio, houve um 
entretenimento para os mais novos, que desfrutaram de um 
vistoso insuflável.

Da parte da tarde, pelas 15h30, decorreu uma celebra-
ção eucarística na capela do Seminário Diocesano de Viana 
do Castelo, presidida por sua Excelência Reverendíssimo 
Sr. Bispo de Viana, D. Anacleto Oliveira. No decurso da 
celebração eucarística, o Sr. Bispo abençoou e entronizou a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição do Minho, a nova 
padroeira do Colégio. 

Após a eucaristia, formou-se uma procissão com todos 
os alunos, do 1º ao 11º ano, professores, auxiliares de educa-
ção e alguns pais, que acompanharam o andor da Senhora do 
Minho pelas ruas adjacentes ao Seminário e até ao Colégio 
do Minho. Aí chegados, no átrio, a imagem da Senhora foi 
colocada num expositor, previamente preparado e decorado 
com flores.

Depois deste momento solene, a Comunidade Escolar 
dirigiu-se para o recreio do Colégio para assistir à bênção da 
nova carrinha pelo Sr. Bispo. A festividade complementou-
-se com o apagar das velas num enorme bolo de aniversário. 
Todos os presentes cantaram os “Parabéns ao Colégio” e 
saborearam uma deliciosa fatia de bolo.
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Dia da Alimentação

Chegada ao Porto de Pesca

Visita à traineira

Explicações do Sr. Maranhão

Trabalhos expostos

No dia 16 de outubro, os alunos do Colégio do Minho 
comemoraram o “Dia Mundial da Alimentação”. Dada a 
importância do peixe na nossa alimentação e da pesca na nos-
sa cidade, o Colégio levou os alunos do 9º ano a visitar um 
barco pesqueiro, vulgo traineira, na doca de pesca de Viana 
do Castelo. 

Entendeu-se, como pedagogicamente importante, que os 
alunos aprendessem o quanto é difícil a vida de um pescador, 
o que utiliza para pescar e como é trabalhar num barco de 
pesca. 

Um mestre pescador local compreendeu a pretensão do 
Colégio e permitiu que os alunos entrassem e visitassem o 
interior da sua embarcação. Mostrou que equipamentos usam 

os pescadores e como se navega em alto mar.
Após a visita à traineira, o senhor Fernando Maranhão 

mostrou aos alunos um armazém de pesca. Aí, ensinou e 
convidou os alunos a preparar os utensílios de pesca. Apesar 
do tempo chuvoso, a visita correu bem e foi do agrado dos 
alunos.

Também no âmbito do “Dia da Alimentação”, os alunos 
da turma do 6º ano realizaram uma exposição de trabalhos 
que consistiam na construção de maquetas feitas a partir de 
hidratos de carbono como, por exemplo, massas, arroz, entre 
outros. O efeito visual final dos trabalhos foi bem merecedor 
da exposição montada no átrio da porta amarela. 
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Dia de S. Martinho - Magusto

No dia 9 de novembro de 2012, por imperativo do calendário, os alunos do Colégio 
do Minho festejaram, antecipadamente, o Dia de S. Martinho. Este ano, o habitual 
magusto teve lugar no Monte de S. Silvestre, na freguesia de Cardielos.

Pelas 13h45, enquanto os alunos do 1º ciclo ficaram pelo Colégio, onde passaram 
a tarde a divertir-se e a comerem castanhas, os alunos do 2º e 3º ciclo partiram de 
autocarro para o local escolhido. Lá chegados, alguns alunos, acompanhados dos seus 
professores, iniciaram uma exploração do local, enquanto outros ficaram para partici-
par em várias atividades previamente organizadas como: jogar à malha, saltar à corda, 
jogar futebol e jogar à macaca. Às 16h00 chegou a hora do lanche. Os alunos, já cansa-
dos da brincadeira, mas com muita “fominha”, foram, com enorme satisfação, saborear 
o pão com chouriço, o sumo de laranja e o fruto da época que motivou a festividade: as 
castanhas.

Por fim, os alunos e os professores recolheram todos os materiais utilizados, 
deixando o local limpo. O regresso ao Colégio aconteceu às 17h00, num fim de tarde 
soalheiro. Assim se cumpriu a tradição: “No dia de S. Martinho comem-se castanhas e 
bebe-se bom vinho” (sumo).
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No dia 11 de outubro, logo no início da 
manhã, alunos do 2º e 3º ciclo foram até ao 
auditório da Biblioteca Municipal de Viana 
do Castelo para assistir à apresentação do 
livro interativo “Nós e os Riscos”, pelo 
senhor doutor Rui Viana, diretor da Biblio-
teca. Seguiu-se uma palestra relacionada 
com a temática, com intervenções a cargo 
de representantes da Proteção Civil, dos 
Bombeiros Municipais e da Polícia de Segu-
rança Pública. Foi um período interessante 
em que os alunos tomaram conhecimento 
dos cuidados que se deve ter em situações de 
risco de catástrofe. Teve um momento alto 
protagonizado pela aluna Liliana Andreu, do 
7ºB, que foi completamente equipada para 
combater um incêndio, ficando como uma 
verdadeira bombeira.

Após esta sessão no auditório da Biblio-
teca, seguiu-se um simulacro de acidente 
preparado pelos Bombeiros Municipais, com 
várias ações, sendo de referir a experiência 
da aluna Liliana a apagar um hipotético 
incêndio e a retirada de uma suposta vítima, 
situação encenada com a colaboração do 
aluno Francisco Melo, também do 7ºB. A 
manhã terminou com uma explicação sobre 
os equipamentos e produtos existentes 
num veículo de combate a incêndios que 
se encontrava no local, tendo sido dada aos 
alunos a oportunidade de entrar no veículo e 
poderem apreciar o seu interior.

Por volta do meio-dia, os alunos, devi-
damente acompanhados pelos seus professo-
res, regressaram ao Colégio.

“Nós e os riscos”
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Reciclagem e Compostagem

No dia dezasseis de 
novembro, os alunos do 
Colégio, da turma do 10ºA, 
no âmbito do projeto “Da terra para a 
Terra…”, participaram numa sessão de esclarecimento sobre 
reciclagem e compostagem, promovida pela técnica superior 
do CMIA, Gracinda Barbosa. Os alunos adquiriram novos 

conceitos e colocaram-nos em prática no dia cinco de de-
zembro, pois deram início ao processo de 
compostagem no espaço escolar do semi-
nário. Acompanhados pela técnica Gra-
cinda Barbosa e pela professora Beatriz 
Barreiro, os alunos fizeram a recolha de 
material orgânico do jardim e dos desper-
dícios orgânicos da cantina, canalizando-os 
para o compostor. Os discentes mostraram-
-se muito empenhados e motivados nas 
tarefas propostas.

No dia 26 de novembro, no âmbito 
da comemoração da Floresta Autóctone, 
os alunos do sétimo ano do Colégio pro-
cederam, num ato simbólico, à plantação 
de um loureiro, árvore autóctone ofereci-
da pelo horto da Câmara Municipal. 

Com esta atividade, pretendeu-se 
fomentar comportamentos de preocupa-
ção com a floresta autóctone, bem como 
a necessidade de a proteger.

Em defesa da floresta autóctone
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No dia 28 de novembro, as turmas do 10º e 11º ano do 
Colégio do Minho usufruíram de uma visita de estudo bas-
tante agradável, organizada pelas respetivas representantes 
de turma, que acompanharam os alunos em conjunto com a 
professora coordenadora do polo do secundário.

Durante a manhã, assistiram a uma palestra sobre 
nanociência e nanotecnologia, na Universidade do Minho, 
apresentada pelo Professor Auxiliar, Carlos José Tavares, 
do Departamento de Física da Universidade. Foi unânime a 
opinião de que a apresentação sobre estas áreas científicas foi 
muitíssimo interessante e elucidativa.

A nanotecnologia é uma área de investigação e desen-
volvimento muito ampla e multidisciplinar que se baseia nos 
mais diversificados tipos de materiais estruturados à escala 
manométrica – nanoestruturados (materiais nanoestrutura-
dos são aqueles que apresentam pelo menos uma dimensão 
menor que 100 nanómetros; o diâmetro médio de um cabelo 
tem a espessura de 60 mil nanómetros). Nesta palestra, foi 
abordado essencialmente o desenvolvimento com novos ma-
teriais, como os nanotubos de carbono e o grafeno, superfícies 
autolimpantes (efeito lótus), fabricação de proteínas, bioma-
teriais (implantes, próteses, regeneração da pele, reparação 
óssea), nano sensores para dosagem de fármacos e para alerta 
contra ataques bioquímicos no nosso organismo, sensores 
biométricos, visão artificial, motores e máquinas biológicas, 
células solares e de combustível, entre outros.

Depois de almoçarem no centro comercial, os alunos 

assistiram a uma peça de teatro interativa, em língua inglesa, 
no auditório do Instituto Português da Juventude. Apre-
sentada pela companhia “Avalon Theater”, a peça de teatro 
“The Transylvania Express” revelou-se uma experiência 
muito enriquecedora. Com um enredo dedicado a criaturas 
sobrenaturais, (vampiros, lobisomens, zombies …), a história 
chamou a atenção do público e incentivou a sua curiosidade 
devido ao seu caráter humorístico e simples. A interação 
do público com os atores, sendo de destacar o desempenho 
brilhante dos alunos: Eduardo do 10º ano, como lobisomem e 
Mariana do 11º ano, como vampira, suscitou bastante interes-
se e animação nas pessoas que estavam a assistir. Com um 
cenário simples e um guarda-roupa adequado, todos os atores 
estavam muito bem caraterizados. A interpretação destes 
foi excelente e os alunos desfrutaram de momentos de pura 
comédia, o que tornou o enredo ainda mais aliciante.

Para finalizar, foram merendar à afamada pastelaria “O 
Cantinho”, casa fundada em 1796 e considerada o ex-libris 
da cidade de Braga, onde compraram as famosas frigideiras 
e puderam admirar, debaixo dos seus pés, através do vidro 
que constitui o piso da pastelaria, os restos de uma domus 
romana.

Foi um dia de atividades marcantes e uma verdadeira 
viagem rumo ao conhecimento.

Sofia Simões, 10º A

Uma verdadeira viagem rumo ao conhecimento
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No âmbito de projetos de voluntariado, 
está a ser levado a efeito, por alguns alunos 
do 10º ano, uma campanha de solidariedade 
que consiste na venda de produtos da Uni-
cef. É uma instituição mundial, dedicada 
especificamente às crianças. Atualmente, 
os seus produtos estão à venda na secreta-
ria do Colégio, na portaria do polo do 
secundário e estarão à venda no seminá-
rio diocesano, durante o dia da Cantata 
de Natal.

Antoine de Saint-Exupéry referiu 

que “a verdadeira solidariedade começa onde 
não se espera nada em troca”. Vamos, então, 
apoiar esta organização, adquirindo, ao longo 
do corrente mês, alguns dos produtos em ex-
posição, pois as crianças são o que há de mais 
precioso no mundo. 

A receita desta campanha reverterá a 
favor da delegação de Viana do Castelo desta 
instituição.

Sofia Simões, 10ºA

Abrace mais uma campanha da Unicef

Campanha de recolha de pilhas e baterias usadas

Está em curso o 4º Peditório Nacional de 
pilhas e baterias usadas, que irá reverter a favor 
do Instituto Português de Oncologia (IPO). Para 
participar, basta solicitar a recolha de pilhas. 
Todos os pedidos de recolha, solicitados até dia 
31 de dezembro, no âmbito da campanha “Pilhão 
vai à Escola”, além de acumularem pontos para 
o Colégio (que pode trocar por material escolar 
e didático) e de contabilizarem também para o 
prémio de recolha per capita e de recolha absoluta, 
revertem, ainda, para esta iniciativa. Assim, pede-
-se a dinamização desta atividade nas turmas. Os 
Ecopilhões encontram-se no Colégio e no polo do 
secundário, no Seminário Diocesano. 

Colabora.
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Banco Alimentar

“O Banco Alimentar Contra a Fome, de 
Viana do Castelo, angariou 76 toneladas de 
produtos alimentares na campanha de recolha 
de 1 e 2 de dezembro de 2012.”

O Colégio não poderia ficar alheio a 
esta iniciativa de solidariedade para com 
as pessoas com carências alimentares 
comprovadas. Estão sinalizadas 16 500 pes-
soas, de acordo com informação do Banco 
Alimentar.

 Nesse sentido, no referido fim de 
semana, alunos do Colégio estiveram 
presentes no armazém do Banco Alimen-
tar de Viana, colaborando na receção e 
acondicionamento dos alimentos, prove-
nientes das contribuições efetuadas nos 41 
super e hipermercados onde foi organizada 
a recolha, alimentos que “serão distribuídos, 
localmente, através de 68 Instituições de Soli-
dariedade Social previamente selecionadas para 
o efeito e supervisionadas pelo Banco”. Foi um 
trabalho intenso, mas gratificante.

Para além desta ação de voluntariado, 
o Colégio recebe, na primeira semana de 
cada mês, embalagens de leite destinadas 
ao Banco Alimentar. Esta iniciativa só é 
possível com a colaboração preciosa dos 
pais e encarregados de educação dos nossos 
alunos. O Colégio, reconhecido, agradece 
a todos este gesto de caridade em prol dos 
mais necessitados. Bem hajam.

Halloween

No passado dia trinta e um de outubro de 2012, celebrou-se a festa do 
Halloween no Colégio do Minho, organizada pelos alunos do 9º ano. Decor-
reu no ginásio do Colégio, entre as 14h30 e as 17h00. 

A festividade iniciou-se no recreio com uma “caça ao tesouro”, atividade 
dirigida aos alunos do 1º ciclo. Entretanto, abertas as portas do ginásio, este 
foi logo “invadido” pelos alunos de todo os níveis de ensino. No recinto foi 
montado um bar, bem recheado de bolos, gomas, gelatinas, batatas fritas, 
salame de chocolate e sumos, muitos sumos. Foram ainda montados espaços 
para jogos de feira, como, por exemplo, “bola nas latas” e não faltou músi-
ca… muita música e dança escolhida, a preceito, pelos organizadores.

No decurso da festa, teve lugar um concurso de abóboras com materiais 
reciclados. Qual delas a mais vistosa! Mas a festa não poderia passar sem 
o habitual desfile e concurso de “bruxas e bruxos” para todos os alunos, 
trajados a rigor, mostrarem o que valiam. A avaliação ficou a cargo de um 
talentoso júri de alunos e professores. Parabéns aos vencedores, que foram 
vários. 

“A festa foi a melhor de sempre. Obrigado por esta festa, foi fantástica 
“, afirmaram, entusiasmados, alguns alunos do Colégio. Para o ano haverá 
mais.
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Ano da Fé

Sua Santidade, o Papa Bento XVI, lançou, no passado dia 11 de 
outubro, o Ano da Fé, coincidente com o aniversário dos 50 anos do 
histórico Concílio Vaticano II, modernizador da Igreja Católica, e 
convidou 1,2 milhões de católicos do Mundo a recuperar a “tensão 
positiva” daquela ocasião.

Assente nesta “tensão positiva”, o responsável pela pastoral do 
Colégio, padre Ricardo Correia, celebra a Eucaristia todas as sextas 
feiras, logo pela manhã, na capela do Colégio.

De salientar que o Ano da Fé é profundamente marcado pela 
prática da caridade.

Advento

No passado dia 30 de no-
vembro, iniciou-se, no Colé-
gio, a preparação do Advento. 
Nesse sentido, nas eucaristias 
de sexta-feira é acesa uma 
vela para simbolizar cada 
uma das semanas do Adven-
to, “caminhada em direção ao 
nascimento de Jesus”.

Porque um bom cristão 
deve ter sempre presente o 
significado deste excecional 
período do ano, um tempo de 
partilha, amor e solidarieda-
de, aqui fica a oração dos qua-
tro Domingos do Advento 
para o momento do acender 
da vela.

Domingo IV - Luz

Senhor Jesus,

Tu que abres para nós a porta 

da fé, faz-nos acolhedores de todas 

as pessoas que se cruzam connosco, 

mas sobretudo anima o nosso cora-

ção para te acolher neste Natal.

Faz-nos acreditar que Tu 

cumpres o que nos dizes.

Como Maria, Tua e nossa mãe, 

queremos viver a alegroa da Fé.

Domingo III - Verdade

Senhor Jesus,
Tu que abres para nós a porta 

da fé, dá-nos o dom do teu Espírito, 
fonte de alegria e de paz.

Faz com que acolhamos a 
Boa Nova da tua presença entre 
nós e nos disponhamos a fazer a 
tua vontade lutando contra toda a 
violência e injustiça.

Tu, que és o verdade, aumenta 
em nós a Fé.

Domingo II - Caminho

Senhor Jesus,
Tu que abres para nós a porta 

da fé, faz com que endireitemos os 
caminhos para que todos possam 
entrar por ela.

Dá-nos um coração puro e 
generposo para que entremos neste 
Natal pela porta onde Tu estás e 
vejamos com todas as pessoas de 
boa vontade a salvação que Deus 
nos traz.

Tu, que és o caminho, aumen-
ta em nós a Fé.

Domingo I - Vida

Senhor Jesus,

Tu que abres para nós a porta 

da fé, pedimos-Te o dom da vigi-

lância e da oração.

Faz que estejamos atentos aos 

sinais da Tua vinda e presença em 

nós. Dá-nos um coração capaz de 

Te escutar e confiar plenamente 

em Ti.

Tu, que és a vida, aumenta em 

nós a Fé.
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Notícias Breves Mensagem de Natal

Decorreu, na primeira semana de novembro, 
uma exposição de “Arte Rupestre”, realizada 
pelos alunos do 7º ano, a convite da professora 
de História, Fátima Cunha, que os desafiou a ser 
artistas rupestres por um dia;

No passado dia 7 de novembro, decorreu a 
fase de apuramento para as “Olimpíadas da Ma-
temática”; participaram os alunos do 5º e 6º;

Na semana de 10 a 14 de dezembro, decor-
rerão os ensaios para a Cantata de Natal, que 
se realizará no dia 15 de dezembro, às 17H30, no 
pavilhão do Seminário Diocesano. O tema da 
cantata deste ano é: “À Procura de um Pinhei-
ro”. Os cenários para a fantasia da cantata são 
da responsabilidade do professor Damião Porto. 
A narrativa e a supervisão do evento são da res-
ponsabilidade da professora Fátima Simões e do 
professor Bruno Rocha;

No dia 14 de dezembro, pelas 11H00, haverá 
celebração eucarística de Natal, presidida pelo sr. 
padre Ricardo Correia e animada pelo Coro do 
Colégio;

Na semana de 17 a 21 de dezembro, decorrerá 
uma exposição denominada “Rosas dos Ventos/
Mapas-mundo”, expondo os trabalhos elabora-
das pelos alunos do 5º e do 7º Ano. 
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«A Virgem conceberá e dará à luz um Filho,
que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus connosco»

O Natal é uma época marcada pelo reavivar da memória da 
natividade do Filho de Deus. Exteriormente, já tudo está prepara-
do para este grande acontecimento, mas, interiormente, só cada um 
saberá como está a sua preparação. Os sinais exteriores são muito 
importantes; contudo, não podemos deixar passar o Natal apenas 
com os sinais exteriores… seria desastroso se vivêssemos esta quadra 
apenas exteriormente. Devemos, sim, aproveitar as ajudas que nos são 
oferecidas para vivenciarmos o verdadeiro sentido do Natal. Este ano, 
em especial, somos convidados a viver todas estas celebrações à luz 
do ano da fé. É neste contexto de descoberta e/ou redescoberta da fé 
que devemos sentir o Natal, a fé num Deus que se fez homem e veio 
habitar no meio de nós.

“Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos Homens por ele 
amados” foi o hino entoado pela multidão dos anjos no presépio de 
Belém. Hoje, somos nós convidados a dar glória e a louvar este Deus 
pela Sua bondade e generosidade.

Há 2012 anos, o Deus Menino escolheu um estábulo para nascer; 
passado este tempo, escolhe o coração humano e pretende que cada 
Homem deixe que este hino entoe no seu interior e contagie os que se 
encontram à sua volta. 

Faço votos de que os nossos corações se abram ao Deus Menino 
e que possamos, nós também, cantar com alegria e dizer com toda a 
confiança: ele é verdadeiramente “Emanuel, o Deus connosco”.

Votos de um santo e feliz Natal!

Dr. Ricardo Sousa
Diretor Colégio do Minho
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