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“70 anos a educar”
Mais um número do nosso
jornal - O Mirante - publicado,
mais um final de ano letivo que se
avizinha e, com ele, o culminar de
um ano vivido com qualidade e intensidade. Entre todas as atividades desenvolvidas, duas merecem
uma atenção particular: a entronização de Nossa Senhora do Minho
como nossa padroeira e o arranque
das comemorações dos 70 anos de
existência do nosso Colégio.
Tantas coisas boas que marcaram este ano letivo… Experiências
únicas que ficarão, certamente,
gravadas na nossa memória e
que recordaremos com alegria ao
folhearmos estas páginas.
Ao terminar mais um ano
letivo, deixo aqui uma palavra de
agradecimento a todos aqueles
que, diariamente, transformam
esta nossa comunidade educativa numa grande família: pais,
encarregados de educação, professores, funcionários e colaboradores do Colégio e, de um modo
muito especial, aos alunos que são
os grandes protagonistas deste
palco. Para eles, deixo aqui, nesta
simples reflexão, um forte abraço
de amizade e carinho. Faço votos
para que, depois de terminados os
seus trabalhos escolares, tenham
umas merecidas férias.
A todos desejo uma boas
férias.
Ricardo Sousa
Diretor do Colégio do Minho
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Lions Clube de Viana do Castelo Homenageia
Colégio do Minho
O Lions Clube de Viana do Castelo homenageou, no dia 11 de maio de 2013, o
Colégio do Minho.
Tem sido prática, nos últimos anos, o Lions Clube, por altura do seu jantar
de aniversário, homenagear e distinguir uma entidade que se tenha evidenciado na vida social, cultural e artística na cidade de Viana do Castelo. Neste ano,
na celebração do seu 35º aniversário, a escolha recaiu sobre o nosso Colégio, o
que muito nos honrou. O Diretor do Colégio do Minho, Dr. Ricardo Sousa, em
palavras publicadas na revista “A Nau” - Boletim do Lions Clube de Viana do
Castelo - corrobora este mesmo sentimento, dizendo que “ver a nossa comunidade educativa ser homenageada e reconhecida por tão nobre clube é, sem dúvida,
motivo de grande contentamento e orgulho”.
O Colégio do Minho, ao longo dos seus 70 anos de atividade, tem sido
uma instituição de referência ao nível do ensino, da educação e da formação de
crianças e jovens. E “hoje, tal como há 70 anos, traçamos objetivos, rasgamos
caminhos e procuramos que a meta seja alcançada por todos”, afirma o Diretor do
Colégio.

O Dia da Terra
A data do 22 de abril - Dia da Terra - não foi esquecida e, a fim de o relembrar, os alunos do 5º ano, sob orientação da professora de Ciências, a professora
Carla Coelho, elaboraram uns trabalhos bem originais que foram expostos na
porta amarela.
As professoras Carla Coelho e Sandra Meira também se juntaram a esta
iniciativa; nesse dia, passaram pelas salas do 1º, 2º e 3º ciclo e dramatizaram uma
cena do livro: O Principezinho no século XXI, da autoria de Manuela Lopes. A
professora Carla vestiu-se de velho e a professora Sandra, de Principezinho. Esta
pequena dramatização, intitulada “Encontro Com o Velho”, sensibilizou pequenos e graúdos.
A mensagem foi transmitida: o nosso planeta deve ser preservado e a água,
poupada…
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“À Procura de um Pinheiro” - Cantata de Natal

No dia 15 de dezembro de 2012, ao final
da tarde, decorreu no pavilhão desportivo do
Seminário Diocesano de Viana do Castelo a
tradicional Cantata de Natal.
O tema, “À procura de um pinheiro”, superiormente ilustrado pelo professor Damião
Porto através de cinco vistosos e coloridos
painéis que deram “alma” ao cenário, foi preenchido por alegres e sucessivas coreografias
bem conseguidas pelos alunos do Colégio, do
1º ao 11º ano.
O evento, apresentado pelos alunos
Adriana Barreiras e Rodrigo Santos, assentou
em músicas escolhidas e ensaiadas pelos professores Fátima Simões e Bruno Rocha e em
danças preparadas e ensaiadas pelo professor
Pedro Costa.

Num pavilhão diocesano completamente
cheio, como nunca se viu, marcaram especial
presença o senhor deputado Eduardo Teixeira e o senhor delegado regional de educação,
professor Aristides Sousa.
A festividade terminou com o tradicional
discurso do senhor diretor do Colégio, professor Ricardo Sousa, que agradeceu aos alunos,
professores, funcionários e encarregados de
educação, que tornaram possível esta grandiosa manifestação cultural.

Ana Luísa, Eduarda Pereira, Luís Pires, Saul Narciso,
Magda Peixoto e Carolina Louro
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Que Carnaval!... Uff.
No dia 8 de fevereiro, decorreu a festa de Carnaval.
Organizada pela turma do 9º ano, teve início às 15 horas
no Ginásio do Colégio do Minho e todos os alunos, dos
mais novos aos mais velhos, assim como os professores,
estiveram presentes.
Com um bar improvisado, onde “abundavam”
algumas iguarias - gomas, batatas fritas, sumos e bolos,
– a frequência não se fez esperar. Jogos como o velhinho
“Derrubar as Latas” ou a moderna “PlayStation” fizeram
as delícias dos alunos. A música… muita música, a cargo
dos DJ’s Eduardo e Rui Maia, preencheu todos os momentos da festividade.
O ponto alto da festa foi o desfile/concurso de
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máscaras e fantasias, algumas bem deslumbrantes! Qual
delas a mais vistosa! A adesão dos alunos foi enorme e
a decisão do júri, composto pelos professores Damião
Porto, Isabel Cairrão e Ricardo Correia, na escolha das
melhores máscaras/fantasias, foi tarefa difícil.
Foi uma festa intensa e do agrado geral. “Foi uma
festa espetacular, divertimo-nos imenso”, referiram
alguns alunos. E “no Carnaval, ninguém leva nada a
mal”…
Ana Luísa, Eduarda Pereira, Luís Pires, Saul Narciso, Magda Peixoto e
Carolina Louro
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Dia de S. Valentim
O 14 de fevereiro, “Dia dos Namorados”, não passou
despercebido no Colégio do Minho...
Assim, antes de se iniciar a paragem letiva do Carnaval, foi colocada, na porta amarela, uma caixa onde todos os
“enamorados” podiam inserir as suas “cartinhas de amor e
amizade”. Quando chegou o tão ansiado dia, as cartas foram
distribuídas pelos alunos destinatários que, entre alegrias e
amuos, se deliciaram a lê-las.

O “Dia dos Namorados” só ficaria completo com Poesia… Por isso, nada melhor que a realização de um concurso
de poesia para descobrir talentos. Os melhores foram recompensados com prémios simbólicos, mas muiiiito interessantes.
Ana Luísa, Eduarda Pereira, Luís Pires, Saul Narciso e Carolina Louro

Visita de estudo ao Porto
No passado dia 11 de março, os alunos do
7º ao 9º ano deslocaram-se até à cidade Invicta
para cumprimento de atividade inscrita no respetivo Plano Anual de Atividades, uma visita
de estudo no âmbito das disciplinas de História
e Ciências Naturais.
Logo pela manhã, os alunos foram até ao
Museu da Ciência da Universidade do Porto,
onde observaram uma coleção egípcia, uma
galeria com pinturas de e sobre o arquiteto
Marques da Silva, um espaço de experiências
científicas e de energias renováveis que mereceu a melhor atenção e participação de todos.
Pelas 13 horas, sempre acompanhados pelos
seus professores, as turmas deslocaram-se para
o parque da cidade onde puderam almoçar.
Para o início da tarde estava preparada a

visita guiada à Associação Comercial do Porto, também conhecido por Palácio da Bolsa.
Visitaram-se várias divisões onde, outrora,
viveram reis e rainhas, com destaque para a
deslumbrante “sala árabe”.
Nesta visita de estudo, a acompanhar
os alunos, estiveram os professores Ivo
Esteves, Teresa Silva, Sandra Meira,
Beatriz Barreiro, Bruno Rocha, Fátima
Cunha e Manuel Rodrigues.
Foi um dia culturalmente proveitoso e, por isso, muito bem aproveitado.
Ana Luísa, Eduarda Pereira, Luís Pires, Saul
Narciso, Magda Peixoto e Carolina Louro
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Parlamento dos Jovens
O programa “Parlamento dos Jovens” visa a educação
para a cidadania, promove o respeito por opiniões diferentes, incentiva a reflexão, proporciona a experiência de
participação em processos eleitorais e em debates democráticos e estimula a capacidade de expressão e argumentação
dos alunos. No nosso Colégio, este programa está a ser
desenvolvido sob a orientação do professor Nelson Pereira,
no âmbito da disciplina de Filosofia.
Com este objetivo, no passado dia 7 de janeiro, Eduardo Teixeira, Presidente da Distrital do PSD de Viana
do Castelo - Alto Minho e Deputado da Assembleia da
República na sua XII Legislatura, pelo grupo parlamentar
do partido já enunciado, orientou, para as turmas do ensino
secundário, uma palestra subordinada à temática “Os
jovens e o emprego: Que futuro?”. Este tema foi o selecionado pela Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e
Cultura, órgão responsável pela orientação do programa
Parlamento dos Jovens, devido ao crescente número de jovens desempregados. Após a apresentação de informações
sobre a constituição e funcionamento da Assembleia da
República e sobre as regras de debate parlamentar, foram
apresentados dados sobre a empregabilidade dos jovens, e
assim foi aberto o debate em si, tendo sido colocadas diversas questões ao deputado pelos alunos, refletindo-se, deste
modo, sobre a temática.
Uma das questões colocadas ao deputado foi relativa
à sua opinião acerca da privatização dos Estaleiros Navais
de Viana do Castelo, tendo este respondido mencionando
situações do estado patrão versus estado regulador/legislador, nomeadamente a atual situação da RTP.
O deputado foi também interrogado sobre a problemática da vocação ou necessidade. Valerá a pena estudar,
valerá a pena investir na educação? Esse investimento
vai trazer melhorias socioeconómicas? Tendo em conta a
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situação do país, os jovens devem seguir
os seus sonhos, frequentando um curso
que já sabem de antemão que resulta em
desemprego, ou seguir os cursos que darão
emprego e serem no futuro uns adultos
frustrados, seguindo uma carreira que não
queriam? Eduardo Teixeira começou por
referir que o nível de vida está mais baixo,
que as pessoas arriscam menos e que se
sacrificam mais para que, principalmente,
os jovens tenham futuro. Acrescentou
ainda que os jovens nunca devem abdicar
dos seus sonhos, pois isso implica deixar
de ter esperança, e que a formação é contínua ao longo da vida, sendo fundamental
aproveitar as oportunidades.
Indicou também que o país tem como
missão: ganhar a sua soberania. Assim, se
o jovem, apesar de ter que sonhar, souber
que o seu sonho está condenado, deve lutar para arranjar condições que permitam
alcançá-lo. Mais informou que a cidade de
Viana do Castelo tem potencial de crescimento e conhecimento ainda por explorar.
Terminada a conferência, verificou-se que esta teve
um balanço bastante positivo. São estas as atividades que
contribuem para o nosso crescimento como cidadãos responsáveis e ativos.
Sofia Simões
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Celebração Pascal
No dia 15 de Março, último dia de aulas do 2º período, decorreu a celebração pascal do
Colégio do Minho. Com início às 15 horas, na capela do Seminário Diocesano de Viana do
Castelo decorreu a Eucaristia Pascal, presidida pelo senhor Pe. Ricardo Correia.
Estiveram presentes alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação,
que preencheram completamente a capela.
A animar esta celebração esteve o coro do Colégio, composto por alunos de todos os anos
de escolaridade.
Nesta celebração foi recriado o tradicional Lava-Pés de Quinta-Feira Santa. Foi com natural agrado que vimos alunos do 7º ao 11º, trajados para o efeito, representar os doze apóstolos. Todos participaram com entusiasmo e devotamente.
Ana Luísa, Eduarda Pereira, Luís Pires, Saul Narciso, Magda Peixoto, Carolina Louro e Adriana Barreiras
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Sarau comemorativo dos 70 anos do Colégio

No dia 15 de março, as turmas do ensino secundário
assinalaram os 70 anos da instituição que frequentam, com
um espetáculo intitulado “Sarau Artístico”.
Todos os que assistiram foram unânimes em considerar que foi vivido um momento musical e cultural digno
de registo. Este espetáculo contou com música, poesia
e atividades gímnicas interpretadas por alunos do 10º e
11ºanos, e contou também com a presença de familiares
dos alunos das turmas em questão e dos professores.
Foram, de igual modo, apresentados os trabalhos do 10º
ano elaborados para o concurso “Escola na Europa”, no
âmbito da disciplina de Filosofia, sob a orientação do
professor Nelson Pereira.
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A conceção geral deste espetáculo esteve a cargo da
professora Fátima Simões, que foi coadjuvada, a nível
instrumental, pelo professor Bruno Rocha, e pelos alunos
que frequentam o Clube de Música; a nível literário, pelas
professoras Paula Ribas e Sandra Viana; e a nível gímnico
pelo professor Pedro Costa.
De destacar ainda a envolvência dos encarregados de
educação que prepararam os aperitivos do convívio e o
apoio dado pelo antigo colega Nuno Felgueiras, que foi o
responsável pela luminotecnia.
Foi certamente uma experiência a repetir.
Sofia Simões
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Frei Luís de Sousa
No passado dia 20 de fevereiro, os alunos do 10º e
11ºanos assistiram à encenação da peça de teatro “Frei
Luís de Sousa” do escritor português Almeida Garrett. Foi apresentada pela companhia “Teatro Arte
d’Encantar”, no Auditório do Centro Social Padre Ramos, situado em Lavra, Matosinhos, com encenação de
Bruno Cunha e interpretada por Carlos Paiva, Carina Paquete, João Cruz, Jonas Lopes, Raquel Cipriano e Rúben
Milheiras. Esta companhia tem como objetivo principal a
aproximação das crianças e jovens ao teatro.
Escrita em 1843 e publicada em 1844, “Frei Luís de
Sousa” é considerada a obra-prima do teatro romântico,
e uma das obras-primas da literatura portuguesa. Estreou
publicamente em 1847, num formato censurado, no Teatro do Salitre. A versão integral só seria levada à cena no
Teatro Nacional, posteriormente, Teatro Nacional de D.
Maria II, em 1850.
É uma peça de riqueza excecional, que representa um
drama cujo enredo é inspirado na vida do escritor seiscentista Frei Luís de Sousa, de seu nome secular D. Manuel

de Sousa Coutinho, e tem como pano de fundo a resistência à dominação filipina.
O cenário era simples, mas a ausência de elementos
cénicos abundantes não comprometeu a qualidade da
peça. O guarda-roupa estava adequado a todas as personagens, e os atores estavam muito bem caraterizados.
A utilização da música foi outro elemento importante. A sonoplastia foi bem conseguida, misturando efeitos
sonoros com músicas de estilos atuais e música renascentista, provando que música e teatro são artes que se
complementam e convergem para o mesmo fim. Assim,
embora permanecesse como um elemento suplementar,
acompanhou sempre o desenvolvimento do enredo, realçando mesmo, em alguns casos, o drama.
Os alunos desfrutaram de momentos belos, tendo
tido a oportunidade de ver as personagens a ganharem
vida, e, deste modo, a proporcionar um futuro estudo da
obra mais aliciante.
Sofia Simões
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Pedro Seromenho no Colégio
Pedro Seromenho Rocha
é um contador e ilustrador
de histórias que tem uma
editora infanto-juvenil em
Braga, “A Paleta de Letras”,
e, que, nos últimos anos,
tem-se aventurado na escrita
de livros para crianças e
jovens. O seu sucesso é
tanto, que muitas das suas
obras já fazem parte do
Plano Nacional de Leitura.
O seu trabalho já é reconhecido
também no estrangeiro e, em
Portugal, já existem bibliotecas
com o seu nome.
De nacionalidade portuguesa, nasceu em 1975, na cidade de Salisbúria, República
do Zimbabué. Com apenas dois anos de idade, fixou-se em
Tavira, no Algarve, e mais tarde em Braga, onde atualmente
reside.
Embora formado em Economia, atualmente dedica-se
inteiramente a escrever e a ilustrar livros para várias editoras
nacionais e brasileiras. Trabalhou durante vários anos na AIMinho, mas acabou por deixar este emprego para se dedicar
ao seu sonho como ele próprio referiu durante a conversa.
Na palestra, o escritor começou por apresentar a história
da sua vida, acabando por nos dizer que é muito importante
seguir os nossos sonhos, como ele seguiu o dele, deixando
para trás uma vida totalmente diferente.
De seguida, apresentou informações sobre livros seus
ou editados pela sua editora e elaborou simultaneamente
uma ilustração, informando que esta seria uma oferta para o
Colégio. Informou ainda que no website da editora e/ou no
youtube podemos encontrar booktrailers destes livros. Todos
os alunos seguiram atentamente as explicações dadas pelo
autor, acompanhadas pela ilustração feita.
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Mais tarde, o escritor abriu
espaço a um questionário, no entanto
nenhuma questão foi colocada. No final, sentou-se numa
secretária e autografou os livros que tínhamos comprado.
Todos tinham uma dedicatória invulgar, pois eram acompanhadas por um desenho.
“Porque é que os animais não conduzem”, “900 História
de um Rei - D. Afonso Henriques, 1109-2009”, ou “A Grande
Fábrica de Palavras”, foram alguns dos livros apresentados.
Porque é que animais como o dinossauro, a toupeira, o
papagaio e muitos outros que encontramos no primeiro livro,
não podem conduzir? Trata-se de um mundo divertido em
que os animais parecem pessoas reais. Sem regras nem sinais,
nas estradas os perigos são reais!
A cobra anda aos S e, por isso, está sempre a pisar os
traços contínuos, a chita anda sempre em excesso de velocidade, o papagaio não larga o telemóvel, a preguiça como anda
sempre de noite, adormece sistematicamente, entre outros.
Um livro direcionado para o 1º ciclo, mas cuja história divertiu todos os presentes.
O segundo livro trata-se de um romance juvenil sobre as
batalhas e as paixões do primeiro rei de Portugal, D. Afonso
Henriques. “O primeiro rei português foi uma criança muito
só. O pai morreu quando ele tinha dois anos e a mãe era
ausente. Teve que se tornar homem muito depressa”, referiu
o autor.
Trata-se de um romance medieval, onde aborda, de forma diferente e pedagógica, a vida e as aventuras do fundador
da nacionalidade.
Por fim, relativamente ao terceiro livro, ficamos a saber
que se trata de um livro infantil com texto de Agnès de Lestrade e ilustrações de Valéria Docampo que, pela sua mensagem, toca também o público adulto – disse Pedro Seromenho.
Conta a história de um país onde as pessoas quase não
falam. Um país onde é preciso comprar e engolir as palavras para pronunciá-las. Palavras que são muito caras e, por
isso, nos obrigam a escolhas! A personagem principal, após
conquistar um beijo da sua apaixonada, consegue tirar uma
palavra do bolso que guardava há muito tempo: “repete”!
O convívio foi excelente. A visita do Pedro Seromenho
foi um sucesso completo, deixando em alunos e professores a
vontade de dizer “repete!”, como se tivessem também “engolido” a palavra da fábrica das palavras. Um verdadeiro sucesso que contribuiu para a promoção da leitura e da literacia.
Sofia Moura Simões
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Feira de Ciências
No dia 15 de abril, os alunos do Colégio do Minho participaram numa exposição interativa de trabalhos escolares de
carácter científico, que, este ano, decorreu no polo do secundário do Colégio, pois este, em parceria com a rede Internacional Hands
on Science, organizou a III Feira de
Ciência Hands on Science. A referida
rede (H-Sci) foi criada em outubro de
2003, tendo sido apoiada pela Comissão Europeia através de diversos
programas até outubro de 2006, e
continuando de forma independente a
partir dessa data.
O principal objetivo da rede Hands-on Science (H-Sci)
é o de promover o ensino experimental da ciência, de modo
a melhorar a educação nesta área e a literacia científica na
nossa sociedade. Assim, alguns dos alunos do 3º ciclo e do
ensino secundário decidiram, por iniciativa própria, realizar
um projeto para apresentar na feira, cuja organização esteve a

cargo da professora Zita Esteves, com o apoio dos alunos do
ensino secundário.
Os projetos deveriam ser de caráter científico e investigativo, e os grupos poderiam ser,
no máximo, de 4 alunos dentro do
mesmo escalão (2º ciclo, 3º ciclo ou
ensino secundário). Foi interessantíssimo verificar a variedade de projetos
apresentados e a qualidade destes.
Da parte da manhã, decorreu a
montagem dos trabalhos, e, a partir
das 14 horas, a feira abriu ao público.
Para finalizar este belo dia, o Clube de Música presenteou-nos com uma pequena performance e, pelas 17:30 horas,
decorreu a entrega de prémios, sendo de destacar uma menção honrosa obtida pelos alunos do 7º ano do nosso colégio.
Parabéns aos nossos colegas.
Sofia Simões
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La Chandeleur
No passado dia 15 de fevereiro, no
âmbito da disciplina de Francês, comemorou-se “la Chandeleur” No Colégio
do Minho para assinalar uma tradição
francesa e procurou-se envolver toda a
comunidade escolar. 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
este dia, os alunos do 8º ano mostraram-se muito recetivos e interessados
em conhecer esta tradição. Como tal,
nas aulas de Francês elaboraram cartazes que afixaram nas entradas do colégio, uma bandeira francesa (em cartolina) que colocaram na cantina, fizeram
bandeirinhas para decorar os crepes e
elegeram uma receita para entregar aos
Encarregados de educação da turma que
concordaram em confecionar os crepes
em casa.
Todos os alunos da turma do 8º

ano contribuíram para a realização
desta atividade, ora trazendo os crepes
de casa os ingredientes necessários à
confeção dos crepes ora dando doces de
fruta, xarope de morango e de chocolate, açúcar….
Relativamente à decoração do refeitório, esta ficou a cargo da professora
de Francês, assim como a escolha da
música ambiente.
O evento decorreu durante o intervalo da manhã e da tarde, alguns alunos
da turma e a professora venderam os
crepes à Comunidade Escolar. O êxito
da atividade foi tanto, que não sobraram crepes!
Assim toda a comunidade educativa pôde contatar com esta tradição
francesa.
A todos os alunos e Encarregados
de Educação que tornaram possível a
realização desta atividade, um bem-haja!

Alunos do 9º ano vencem prémio no Concurso “Alto Minho 2020”
Os alunos do 9º A, orientados pelo professor Fernando Marinho, participaram na IIª Edição do Concurso Escolar Desafio Alto Minho 2020, promovido pela CIM (Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima), onde viram o
seu trabalho premiado, na categoria “Jornal Alto Minho 2020”.
O trabalho consistiu em imaginar e criar uma capa de um jornal da região de uma qualquer data do ano 2020. Analisou-se o presente e apontaram-se múltiplas intervenções que, a realizarem-se, dotariam, no nosso entender, o Alto Minho de uma maior riqueza e competitividade. Posteriormente,
com base nessas ideias, criaram-se títulos criativos e sugestivos e passou-se
à composição gráfica. Elaborou-se, então, a capa do jornal “Aurora do Lima”
de 9 de abril de 2020.
A entrega dos prémios decorreu no dia 5 de junho de 2013, no auditório do Castelo de Santiago da Barra.
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Colégio do Minho na Final Nacional da Taça Compal Air nas escolas
Os alunos do 7º A Afonso Morais, David Silva,
Guilherme Pereira e João Almeida, acompanhados pelo
professor de Educação Física Pedro Costa, participaram na
Final Nacional da Taça “Compal Air Basquetebol 3x3 nas
escolas”, nos dias 1 e 2 de junho.
Esta competição, que contou com a presença de cerca
de 600 alunos, oriundos de escolas de todo o país, teve lugar no Estádio D. Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, e foi organizada pela Compal, pelo Desporto Escolar
e pela Federação Portuguesa de Basquetebol.
É de salientar a brilhante prestação dos alunos do
Colégio do Minho em toda a competição, uma vez que a
presença na Fase Final Nacional só foi possível após diversos apuramentos: primeiro, na fase Distrital e, depois, na
fase Regional. É caso para dizer que só mesmo os melhores
lá conseguiram chegar.
Esta equipa do Colégio do Minho alcançou, no escalão
Infantis Masculinos, no qual competia, um meritório e
honroso 10º lugar nacional.
Os nossos parabéns!

“Foi uma boa experiência e gostei muito!
Desenvolvi as minhas
jogadas e táticas em Basquetebol.”

“Foi uma ótima experiência participar no
Compal Air e fazer um
record para o nosso Colégio!”

João Almeida

Afonso Morais

“Adorei participar,
foi um momento muito importante para mim e pude
estar muito tempo com os
meus amigos!”

“Foi uma experiência
incrível, porque fomos s
primeiros a conseguir este
feito no nosso Colégio!”

Guilherme Pereira

David Silva
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O reinado de D. Di
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Pôs-se D. Dinis a
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Ser

Para barcos constr
uir

Um pinhal mandou
plantar
E com tanta madei
ra
Barcos já podia fa
bricar
Com os barcos pron
tos
Bartolomeu fez-se
ao mar
Força marinheiros
As descobertas vamo
s iniciar
Várias terras descob
riram
E o cabo dobraram
Sem saberem para
onde se virarem
Os Muçulmanos atac
aram

Se tu e eu fossemos águias
Voaríamos sem parar
As pessoas a olhar
E nós a falar.
O leão a rugir

Os Portugueses atra
palhados
Com os Muçulmanos
a atacar
Pegaram nas suas
trouxas

E puseram-se a an
dar

E nós a fugir.

Guilherme Barros
5ºB

A cegonha a voar
E nós a andar.
O sino a tocar
E nós a namorar.
A escola a trabalhar
E nós a olhar!
André Alves 5ºB

es caneta
Se eu fosse folha e tu foss
ente.
Escreverias em mim suavem
iente
Se eu fosse médica e tu pac
doente.
Trataria de ti sem estares
lápis
Se eu fosse borracha e tu
Apagar-te-ia lentamente.
es carinho
Se eu fosse amor e tu foss
ho.
O nosso filho faria beicin
mar
Se eu fosse rio e tu fosses

notares!
Juntar-me-ia a ti sem tu
Daniela Vilas Boas 5 B
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Se tu fosses flor
E eu fosse colibri
Alimentava-me do
teu corpo
E viveria só de ti.
Miguel Osório 5.ºA
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Dia Internacional Da Família
os presentes: houve representações, discursos, testemunhos,
contos… onde cada um à sua maneira mostrou o quanto a sua
família é o seu porto seguro, a sua âncora, o seu colo, o seu
abraço, o seu mimo…o seu bem mais precioso.
No final das apresentações, o Sr. Diretor, Ricardo Sousa,
parabenizou as famílias e agradeceu a presença e participação
dos presentes.
Seguiu-se um lanche onde não faltaram os momentos de
convívio nem o bolo.
No final a satisfação estava estampada no rosto de
pequenos e graúdos. São estes pequenos momentos que nos
fazem sentir orgulho de pertencer a esta grande família que é
o Colégio do Minho!

Redatores do Clube CIN
cLUBE iMAGEM E NOTÍCIA
Adriana Ferreira Barreiras
Ana Luisa Barros
Carolina Costa Louro
Eduarda Almeida Rufo Pereira
Luís Carlos Silva Pires
Magda Matos Maranhão Peixoto
Saul Barros Narciso
Sofia Simões

Coordenação:
Prof. Manuel Rodrigues
Alunos do Clube CIN

Equipa Técni
ca

Já muito se disse sobre a importância da família e muito
mais haverá para dizer, por isso a turma do 6º ano, não quis
deixar de comemorar, este ano, o Dia Internacional da Família, no passado dia 18 de maio.
Os alunos da turma foram convidados, em conjunto com
os familiares, a trabalharem uma história ou algo semelhante
na qual estivessem destacados valores relacionados com a
Família.
Cada família dentro das suas capacidades, do tempo disponível ou do que achou mais pertinente, trabalhou o tema a
seu gosto e no dia combinado compareceram no convívio que
decorreu em Darque. A primeira parte foi a apresentação dos
trabalhos realizados em família que muito surpreenderam
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