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Tal como sempre acontece por esta altura, estamos a 

viver a habitual azáfama de final de ano letivo. 
“Mais um ano que passou”…  “exames à porta”  são as 

expressões que mais se ouvem  por estes dias.
As mil e uma coisas com que estamos ocupados dia-

riamente fazem com que o tempo pareça mais curto e que 
não chegue para nada. De facto, já lá vão uns meses em que 
demos início ao ano letivo e, num piscar de olhos, temos as 
ditas “férias grandes” à porta.

A vida é mesmo assim, andamos sempre envolvidos 
em muitas atividades e tudo passa a correr. Os nossos alu-
nos mal chegam ao primeiro ano e, quando damos conta, 
estão de partida após 12 anos passados entre nós. É o que 
acontece aos nossos finalistas do 12º ano, que rumam agora 
a novas andanças. 

Restam-nos as lembranças dos momentos vividos 
com mais, ou menos, intensidade (alguns deles recordados 
nas páginas deste jornal) e que fazem de nós uma grande 
família.

É neste sentido que aproveito esta oportunidade para 
deixar o meu agradecimento a quantos fazem do nosso 
Colégio uma escola cada vez melhor. Uma palavra de 
agradecimento aos professores e funcionários, aos pais e 
encarregados de educação pela confiança que depositam no 
Colégio e, como não poderia deixar de ser, deixo também 
um agradecimento muito especial àqueles que dão sentido 

e razão à nossa existência – os nossos alunos. 
Foi mais um ano vivido, cheio de pequenos e grandes 

momentos, de aventuras e contrariedades, peripécias e, 
como é lógico, de crescimento a todos os níveis. Agora, 
estamos quase a viver as merecidas férias. Aos alunos que, 
em setembro, continuarão no Colégio desejo umas boas 
férias, com muitos divertimentos e descanso; aos que par-
tem, deixo uma palavra de muita estima e amizade. Foram, 
nalguns casos, muitos anos a viver e a crescer juntos, mas 
parece-me que valeu a pena. Fomos capazes de fazer mais 
e melhor. Juntos, crescemos e construímos, cada dia, um 
novo nível do nosso ser. Agora que a vida vos leva a novos 
rumos, faço votos para que tenhais aquilo que sempre dese-
jastes e que o sol radioso, que nasce nos dias da primavera, 
nunca fique oculto nas vossas vidas. 

A todos nós que estamos envolvidos na construção 
de um mundo melhor, um bem-haja pela ousadia e pela 
coragem de escolhermos o Colégio do Minho como escola 
de vida e escola para a vida.

A todos umas boas férias

Diretor do Colégio do Minho
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Cantata de Natal 2014

No passado dia 13 de dezembro de 2014, a tão esperada 
cantata de Natal do Colégio do Minho decorreu, como é 
hábito, no pavilhão desportivo do Seminário Diocesano, 
onde funciona o polo do secundário do Colégio.

A festa/cantata, idealizada e concebida pelos nossos 
professores Fátima Simões e Bruno Rocha, intitulada À 
procura de uma Estrela, uma história natalícia, foi uma 
mistura de entretenimento, dança, música e adereços. 
Todas as turmas dos vários anos de escolaridade atuaram 
dançando e representando.

No conjunto, todos os alunos, distribuídos harmonio-
samente em bancada apropriada, cantaram e tocaram as 
canções inseridas na cantata. Foi bonito de se ver e ouvir.

Para explicar os acontecimentos desta história nata-
lícia, a professora Fátima Simões elaborou um guião que 
sincronizava a própria história com as danças e as músicas. 
O guião foi lido, gradualmente, por três alunos finalistas 
do nono ano.

Obviamente, as danças tiveram todo o mérito dos 
nossos professores de Educação Física, Pedro Costa e Rita 
Carvalho, que tornaram até os alunos menos mexidos e 
pouco dados a estas manifestações, nuns autênticos e gar-
bosos dançarinos!

Quanto ao vestuário, cada turma interveniente teve o 
cuidado de cumprir à risca as exigências do guião. Que tra-
jes tão vistosos, dignos dos “melhores costureiros”. Uma 
“belezura” … e que vaidade!

Para decorar o cenário da cantata, o nosso professor de 
Educação Visual, Damião Porto, mostrou os seus talen-
tosos dotes de pintor apresentando cinco telas alusivas ao 
tema da cantata que tornaram o pavilhão um autêntico 
espaço de “conto de fadas”.

O pavilhão estava lotado e todos se 
manifestavam batendo “palmas sem fim”.

E porque esta animação, entreteni-
mento e magia provoca sempre grande 
emoção, o que arrasta consigo alguma 
fominha, no fim da performance, os alu-
nos e familiares puderam desfrutar de 
um bar/bufete organizado pelos alunos 
do secundário, bem recheado de “comes 
e bebes”.

E assim decorreu mais uma canta-
ta bem-sucedida.

Até à próxima!
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Carnaval 2015

No passado dia 13 de Fevereiro de 2015, realizou-se mais uma festa de Carnaval no giná-
sio do Colégio do Minho, organizado pelos alunos das turmas do 9º ano. 

Pela manhã, os alunos estiveram a preparar o espaço com todo o tipo de decoração car-
navalesca necessária para fazer de um simples ginásio um lugar mágico, alegre e festivo. 

Por volta das 14h30 a festa começou! O ginásio tornou-se num lugar fantástico, cheio de 
diversões. Foram os jogos tradicionais, matraquilhos, o tiro-ao-alvo e ainda os videojogos. 
Para acompanhar todo o entretenimento, foi escolhida e organizada uma playlist com todas 
as músicas do momento, que proporcionaram um ambiente ainda mais festivo e divertido. 

E como todas as boas festas têm comida, nesta não poderia faltar! Havia um pouco de 
tudo, desde os bolos caseiros e das miniaturas, até às batatas fritas, gomas, pipocas e fatias 
de pizza. Para matar a sede, os alunos tinham à sua disposição diversos refrigerantes. 

Esta festa contou também com um desfile de máscaras, em que os alunos desfi-
lavam com os disfarces e o júri, constituído pelos professores Bruno Rocha, Beatriz 
Barreiro, Nadir Ribeiro e Damião Porto avaliaram a votaram nos melhores trajes carna-
valescos. Os alunos vencedores foram agraciados com medalhas apropriadas ao evento.

Para além deste concurso houve também o concurso de máscaras, em que os alunos 
tiveram a oportunidade de criar a sua própria máscara que, no ponto de vista cada um, 
melhor caracterizava o Carnaval. Aqui também houve vencedores e medalhas para os mais 
criativos.

E assim decorreu mais uma divertida festa no Colégio do Minho.
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Eucaristia Pascal

No dia 20 de Março de 2015 o Colégio do Mi-
nho celebrou, como é hábito, a Eucaristia Pascal 
na capela do Seminário Diocesano. 

Numa capela repleta, estiveram presentes 
os alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário e muitos 
familiares dos alunos.

 Nesta belíssima Eucaristia, presidida pelo 
Sr. Padre Ricardo Correia, foi marcante a atuação 
do Grupo Coral do Colégio, organizado pela 
nossa subdiretora Susana Laranjeiro, que alegrou 
os nossos corações com músicas conhecidas, 
interpretadas de um modo tão entusiasmante 
que convidava à participação de todos os alunos 

presentes.
Nesta missa pascal, para momento por 

que todos esperavam, o cerimonial do lava-
-pés, foi convidado um aluno de cada turma. 
Foi um momento muito solene, que se tornou 
muito emocionante para todos que assistiam.

E porque é Páscoa, ao longo deste dia a pro-
fessora Maria Augusta e algumas funcionárias do 
Colégio ficaram responsáveis pelo confeção dos 
pães-de-ló, que foram distribuídos por todas as 
turmas depois de terminada a Eucaristia Pascal. 

Foi um bom momento de convívio para a 
comunidade escolar.
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Páscoa 2015

Visita ao Castro de S. Lourenço

A Páscoa é de grande importância para os cristãos, pois 
corresponde à celebração da Ressurreição de Jesus Cristo e, 
enquanto Colégio católico que somos, celebramos a Eucaris-
tia Pascal, no passado dia 20 do mês de março, no Seminário 
Diocesano.

É habitual durante a Semana Santa recorrer-se a símbo-
los tão característicos desta festa para obedecer às tradições. 
Assim, “os ovos” e o “coelho” foram as figuras escolhidas 
para o 1.º ciclo elaborar em contexto de sala de aula e, poste-
riormente, levarem para casa como oferenda.

Escolheram-se os ovos por representar o nascimento e a 
vida e o coelho, símbolo da fertilidade e da procriação, por re-
presentar a esperança de vida na Ressurreição de Jesus Cristo.

1.º ano

No dia 12 de fevereiro de 2015, a minha turma do 3º ano 
foi com o 4º ano ao Castro de S. Lourenço, que fica em Espo-
sende.

Nós, logo que saímos do autocarro, fomos lanchar num 
coreto; depois de lancharmos, fomos ver coisas antigas.

Entrámos num edifício onde havia um cubo gigante. Do 
lado de fora do cubo havia coisas que se tinham encontrado 
debaixo da terra e que foram escavadas com pás, havia as 
pás, máquinas fotográficas… de seguida, entrámos no cubo e 
vimos panelas antigas, pratos antigos, potes, colares, brincos, 
copos, moedas de prata e bronze.

Depois, fomos a uma sala que tinha comida de animais, 
também tinha pedras como granito, argila, xisto… Logo de 
seguida, fomos ver um filme que falava da vida antiga.

Finalmente, fomos ver as casas… Vimos a cozinha onde 
se cozinhava através de uma fogueira, vimos o celeiro e um 
quarto que também era uma cozinha. As camas eram feitas 
de fetos e de pele de animais. Ainda fomos a uma igreja onde 
tirámos uma foto.

Ao terminar a visita, regressámos de autocarro para o 
Colégio.

Gostei muito de visitar o Castro de S. Lourenço.

Afonso Queirós - 3ºAno

1º CICLO
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O Teatro veio ao Colégio

Poema à Primavera

No passado dia 5 de maio de 2015, todo o 1.º ciclo assistiu 
à peça de teatro Nicomedes, o careca num dos espaços do 
Colégio.

O teatro é, sem dúvida, um meio cultural para a constru-
ção do conhecimento do aluno, envolvendo-o numa transmis-
são de sentimentos e emoções, inerentes à sensibilidade de 
cada um, enquanto espectador.

A peça Nicomedes, o careca trata o problema de um 
homem que fica careca e que, a todo o momento, procurava 
solução para a sua calvície. As soluções foram surgindo… 
todas surrealistas, mas muito divertidas. 

No decorrer da peça, foi contagiante o “riso” nos mo-
mentos cómicos, assim como o seu grau de atenção e interes-
se. Também se deram momentos de interação num jogo de 
teatralidade, vivenciando a peça.

Esta atividade decorreu de forma muito positiva, deixan-
do em cada aluno uma pequena visão da importância da voz, 
da oralidade e da expressão corporal que o teatro envolve.

Pela riqueza que esta arte de representar possui, é de todo 
o interesse proporcionar mais momentos como o descrito, 
pois na apresentação de cada peça de teatro há sempre uma 
mensagem para refletirmos… Com esta peça Nicomedes, o 
careca, aprendemos que nos devemos aceitar, tal como somos, 
e não criticarmos os que são diferentes.

1º ano

Chegou a primavera
Com suas lindas cores
Já temos andorinhas
E as mais belas flores.

É tempo da Natureza
Ficar deslumbrante
Com toda a sua beleza,
Sua luz brilhante.

Pássaros a cantar
Flores a desabrochar,
Toda a gente a brincar
Vamos todos festejar.

É tempo de alegria, 
Enche-se tudo de magia
O cheiro das flores a espalhar-se
Por todo o mundo a infiltrar-se.

As crianças maravilhadas
Com a beleza da primavera,
Ficam todas encantadas
Com a mudança da Terra.

Turma do 3º Ano

1º CICLO
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Se uma palavra bastasse
Para tudo resumir
Dir-se-ia que este tempo
É de descobrir.

De D. João a D. Henrique
Até Alcácer- Quibir 
Vimos um povo pequeno
Com sede de se expandir.

Já com Ceuta conquistada
E sem ver barcas a pique
Sonha em Sagres, bem esperto
O Infante D. Henrique.

De olhos postos no mar
Com a rival Espanha atrás
Ei-lo que embarcava nas naus
Para mostrar que era capaz.

Sempre cercado de amigos
E com enorme sede de fama
Embarca o mui nobre cavaleiro
Na frota de Vasco da Gama.

Carlos Miguel  Lima Guia – 4.º ano

Na guerra morreu a Natureza
Ficou tudo seco e cheio de tristeza
No meio da escuridão nasceu uma flor
Flor que transmitiu paz
O seu nome era Leonor
Leonor surgiu do amor
E a guerra desapareceu!

Mafalda Ferreira do Nascimento – 4.º ano

Viana do Castelo, 22 de abril de 2015

Querida Mãe,
Escrevo-te esta carta para te dizer o amor que 

sinto por ti e a felicidade que tenho por ter uma mãe 
como tu.

Eu sei que ser “ MÃE” é uma tarefa importante 
e difícil: é preciso ser responsável, carinhosa e amiga 
do seu filho.

Aproxima-se o teu dia e, com toda a gente à tua 
volta, vou dar-te os parabéns porque tens sido uma 
excelente mãe.

Também quero dizer-te que sempre te amei do 
fundo do coração, que sempre foste muito importan-
te para mim e que nada diminuirá o amor que sinto 
por ti. Um filho que tem uma mãe como tu deve 
sentir um orgulho enorme.

Assim, neste dia tão importante, o dia da mãe, 
quero demonstrar-te todo o amor que sinto por ti, 
dizer-te para o aproveitares ao máximo porque acon-
tece só uma vez no ano e deveria ser todos os dias 
deveria ser DIA DA MÃE. 

Muitos beijinhos

Vasco Oliveira e Silva

Os Descobrimentos

Guerra e Paz1º CICLO
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Dia do Pai e Dia da Mãe

Alunos do Colégio do Minho vencem concurso Lietrário

Celebram-se, no dia 19 de março e no primeiro domingo 
de maio, o Dia do Pai e o Dia da Mãe, respetivamente. Este 
último, até há bem pouco tempo atrás, era celebrado no dia 8 
de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Aliás, os mais tra-
dicionalistas continuam a celebrar nesse dia! E há até quem o 
celebre nos dois!

No Colégio do Minho, como não poderia deixar de ser, 
essas datas não passam despercebidas e, todos os anos, os 
alunos, com a ajuda dos professores, constroem lembranças 
para oferecer ao pai ou à mãe.

Aqui deixamos algumas imagens dessas mesmas prendi-
nhas, realizadas por alunos do 2º ano.

No âmbito do Concurso Literário “Uma 
Aventura…Literária 2015”,  foi atribuído o Prémio  
Especial do Júri, na modalidade de Desenho, à 
aluna Bianca Araúja Lima Tropa, do 2º ano, bem 
como uma Menção Honrosa, na mesma modalida-
de de Desenho, ao aluno Micael Rufo Clemente do 
2º ano.

Aos premiados, os Parabéns!

1º CICLO
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No dia 4 de junho, nós, os alunos do primeiro ciclo, 
fizemos uma viagem a Sintra. Levantámo-nos às 4 horas da 
manhã e começámos a viagem às 5 horas.

Esta visita de estudo teve como destino a bela cidade de 
Sintra, onde pudemos visitar o Palácio da Pena e o Parque de 
Monserrate.

Quando chegámos ao Palácio da Pena, vimos muita 
gente a visitar este magnífico monumento. Eram turistas de 
outros países!

O Palácio da Pena é muito bonito! Lá dentro há muitas 
coisas antigas, que fazem parte da história do nosso país.

De seguida, fomos ao Parque de Monserrate. Almoçámos 
lá e, no fim, fizemos um jogo: uma caça ao tesouro. Nesse 
jogo pudemos aprender algumas coisas. Ficámos a saber que 
o Palácio, que é muito lindo e tem três andares, foi mandado 
construir pela família Cook.

Gostámos muito desta visita de estudo! É bom aprender 
a viajar!

Visita de estudo a Sintra

1º CICLO

Crisma

Foi no passado dia 23 de maio que dez 
dos nossos colegas do ensino secundário 
fizeram o crisma, na Sé Catedral de Viana 
do Castelo. 

Ao longo do ano, este grupo fez a sua 
preparação com o responsável da pastoral 
escolar da nossa Diocese (Padre Christo-
pher Sousa) e, depois desta caminhada, 
receberam o sacramento da confirmação.

O sacramento da confirmação marca 
o fim de uma caminhada de dez anos de 
catequese e inicia uma nova etapa na vida 

de cada cristão.
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Sarau Cultural

Decorreu, no dia 20 de março de 2015, no pólo do 
secundário, o já habitual sarau cultural.

Este sarau, organizado pelos alunos do ensino se-
cundário, marcou início das férias da Páscoa e consistiu 
na apresentação de peças de canto, declamação de poe-
mas e ginástica acrobática. Os protagonistas foram os 
alunos, que, durante meses, se prepararam com afinco 

para que tudo corresse bem. A orientação, ensaios e 
treinos ficaram a cargo dos professores Pedro Costa, 
Bruno Rocha, Fátima Simões e Paula Ribas. 

O programa prometia e o desempenho dos “artis-
tas” não desiludiu! 

A todos os envolvidos, os nossos parabéns!
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No passado dia 9 de abril, na Biblioteca Escolar, foram 
entregues os prémios aos vencedores do concurso “Best Res-
taurant Menu 2015”. Os contemplados com um vale de 10€ 
para consumo no restaurante Sr. Bife foram as alunas do 8.º 
ano Beatriz Duarte, Érica Cunha e Inês Rego.

No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos do 8.º ano 
foram desafiados a projetar a abertura de um restaurante, 
contemplando todos os aspetos inerentes à implementação 
do empreendimento: definição da localização, horário laboral 
e instrumentos de marketing, elaboração do conceito gastro-
nómico, cálculo de custos e apresentação do menu. Posterior-

mente, os alunos 
apresentaram os seus projetos individuais ou em sociedade. 
As expectativas foram superadas graças ao empenho, criati-
vidade e sentido de empreendedorismo dos participantes. Daí 
que a qualidade dos projetos, refletida também na elaboração 
de menus exclusivos e de requinte, tenha gerado resultados 
de crescer água na boca. Entre os diversos projetos concep-
tuais, destacaram-se os projetos focados na world cuisine, 
fantasia, gourmet, gastronomia tradicional e gastronomia 
nacional. A tarefa do júri foi difícil, por isso mesmo o nosso 
muito obrigado a todos os participantes!

Best Restaurant Menu 2015

Érica Cunha baseou-se no conceito fantasia para 

criar o seu restaurante. Magical Lamp, com o slogan 

“Open your mind”, convida o cliente a entrar num 

mundo diferente, quase alternativo, e mergulhar numa 

profusão de cores e sabores invulgares. Caracterizadas 

por um empratamento assombroso, as ofertas deste 

restaurante vão desde a “African tarantula” (gam-

bas dispostas em forma de tarântula com recheio de 

creme de cenoura) à “Sea snake” (massa negra com 

peixe enrolado em forma de serpente e especiarias), 

terminado num saboroso bouquet de frutas intitulado 

“Tree of life”, só para nomear algumas das delícias. O 

restaurante apresenta também um espectáculo único 

de criaturas mágicas (apenas ao domingo) que torna a 

experiência ainda mais mágica. Magical Lamp é digno 

de um génio da lâmpada, sem dúvida!

Os vencedores: Beatriz Duarte e Inês Rego uniram esforços para 

criar o projeto de um restaurante de gastronomia na-

cional. Para isso, inspiraram-se na já conhecida gas-

tronomia mexicana. O restaurante Mexicious Food, 

localizado em Elizabeth Street, Londres, transporta o 

cliente para um universo exótico e picante. Dizem os 

que já tiveram a oportunidade de visitar este restau-

rante que, ao atravessar a porta do Mexicious Food, 

consegue-se ouvir os sussurros ancestrais dos aztecas, 

com os seus segredos gastronómicos milenares! Os 

preços são convidativos e a oferta vastíssima. Não 

faltam as tradicionais ofertas de guacamole, nachos e 

chili tortilla, complementadas com as especialidades 

da casa: homemade chicken nachos, homemade tacos 

e burritos. No menu de bebidas, claro, não faltam a 

clássica margarita e um fenomenal exclusivo, o spee-

dy chihuahua. Se passar por Londres, não perca uma 

visita ao delicioso Mexicious Food. Memorável!
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Grupo Coral do Colégio - 1º espetáculo

Ano Catequético de 2014-2015

A 24 de janeiro, o grupo coral do Colégio fez a sua pri-
meira “aparição” fora da Comunidade Escolar.

O grupo, criado em inícios de outubro deste ano letivo, 
deslocou-se, naquele sábado, até a Igreja de São Domingos 
a fim de participar num concerto de Coros, no âmbito da 
celebração dos 500 anos de Frei Bartolomeu dos Mártires e da 
Festa da Paróquia de Monserrate.

Vestidos a rigor e com o cachecol azul do Colégio que já 

os distingue, os membros do nosso coro apresentaram quatro 
cânticos dedicados a Maria…

Todos os coros participantes brilharam, mas o nosso 
recém-formado não lhes ficou nada atrás!

Todos os elementos presentes qualificaram esta experiên-
cia de gratificante e enriquecedora e manifestaram vontade 
de repetir…

Ao longo do ano letivo 2014-2015 decorreu no Colégio do 
Minho mais um ano catequético. Longa foi a caminhada e 
muitas foram as experiências partilhadas e vividas ao longo 
do ano. Experiências que proporcionaram um maior conheci-
mento e maturidade da vida cristã que se fundem com a vida 
pessoal/humana no projeto educativo e pastoral do Colégio. 
Juntos crescemos em grupo, centrados na pessoa de Jesus 
Cristo, e com o qual nos comprometemos a ser suas testemu-
nhas de vida cristã. Catequistas e catequizandos estão gratos 

por parti-
ciparem 
nesta ca-
minhada 
de vida, 
inserida na comunidade 
educativa do Colégio do Minho. 
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Eucaristia de 13 de Maio

No dia 13 de Maio de 2015, o Colégio do Minho celebrou a Eucaristia em 
honra de Nossa Senhora de Fátima.

Neste dia, os alunos do Colégio, do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário, reu-
niram-se no Seminário Diocesano de Viana do Castelo, tendo ocupado 
plenamente a capela.

A eucaristia teve a participação emocionante e alegre do Grupo Coral 
do Colégio do Minho dirigido pela nossa Subdiretora, Susana Laranjeira, 
acompanhado pelo Professor Bruno Rocha na viola baixo, que nos brindou 
com cânticos adequados àquele momento de Fé.

Na homilia, o Senhor Padre Ricardo Correia convidou alguns dos alu-
nos para colaborarem nesta eucaristia, tornando-a ainda mais 

cativante.
No final, os alunos, acompanhados pelos seus professo-

res, dirigiram-se ordeiramente para o Colégio onde retoma-
ram as suas atividades do dia.
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Visita de estudo ao Porto

No passado dia 5 de abril de 2015, os 
alunos do 3º ciclo participaram numa 
visita de estudo ao Porto. 

A saída do Colégio foi registada às 
09H15 e, contrariamente ao previsto, 
embora o céu estivesse cinzentão, feliz-
mente não chovia. Eis-nos chegados à 
ditosa “Invicta” eram 10H15 e logo nos 
dirigimos à Fundação Serralves onde 
estava marcada uma visita ao Museu de 
Arte Contemporânea. Após uma peque-
na espera, fomos divididos por grupos/
turma e, acompanhados por um guia, 
fomos visitar a exposição da artista 
polaca Monika Sosnowska, denomi-
nada “Arquitetonização”. A exposição 
pretendia demonstrar a arte na Polónia 
dos anos 60 e 70 e todas as suas caracte-
rísticas. Não entrando em apreciações 
típicas de crítico de arte, entendido na 
temática, pode afirmar-se que se tratou 
de uma exposição “esquisita”, que 
irradiava uma beleza estranha, mas ao 
mesmo tempo atrativa. Achamos deve-
ras fulgurante aquela tortuosa “escada 
em caracol para nenhures”, ou aqueles 
“cacos de estuque” provenientes dum 
hipotético buraco no teto e caídos no 
centro de uma enorme sala vazia. Mas 
fantástico mesmo foi o labirinto e a pas-
sagem pelo “corredor das portas”, uma 
espécie de back to back claustrofóbico. 
Genial … a ideia!

Finalizada a visita à exposição, 
os alunos, acompanhados pelos seus 
professores e pelo guia, foram apreciar 
a Natureza, visitando os belíssimos 
jardins de Serralves, de inspiração 
francesa. Aqui, todos ficaram a conhe-
cer a história do parque e do solar nele 
existente, que foram propriedade do 
casal que lá viveu, o conde de Vizela e a 
sua esposa.

Finalizada a visita a Serralves, foi 
a hora da paparoca e o Norte Shopping 
ali tão próximo. Alguns optaram por 
almoçar nos restaurantes da praça da 
alimentação, buscando os menus do 
dia, outros levaram o seu farnelzito. E 
depois … depois aconteceu a surpresa: 
deparamo-nos com o jogador de futebol 
Ricardo Quaresma que, amavelmente, 
se dispôs a tirar fotos com alunos do 
Colégio. Coisas de craques!

Logo a seguir ao almoço e com ho-
rinha marcada, o Teatro Sá da Bandeira 
estava à nossa espera. Mas foi quase 
uma “epopeia” para lá chegar: Norte 
Shopping, Estádio do Dragão, Ponte do 
Freixo, Gaia, Ponte do Infante e Praça 
da Batalha. Todos saíram dos autocar-
ros e, a pé, desceu-se a rua 31 de Janeiro 
que foi contornada no seu final para 
aceder à rua Sá da Bandeira, a rua do 
Teatro. Todo este “tour” por causa dos 
acessos cortados ao trânsito. É que, nes-

sa tarde, ia decorrer o “fantabulástico” 
cortejo da Queima das Fitas. Chegados 
finalmente ao Teatro, os alunos foram 
encaminhados, ordeiramente, para a 
sala de espetáculos, onde já se encon-
travam muitos outros alunos de outras 
escolas. Foi o tempo e a oportunidade 
de assistir à peça de teatro: “Leandro, 
Rei da Helíria”, adaptação do livro 
de Alice Vieira. A peça contou com a 
presença de vários atores, alguns bem 
conhecidos, como Duarte Gomes. Teve, 
ainda, a particularidade de contar com 
uma “ligação em direto”, via Skype, 
com o dramaturgo William Shakespea-
re. Velhinho, mas muito bem-disposto. 
Falou, falou, falou e … adormeceu!

No fim da peça de teatro, que teve 
muita animação, risos e gargalhadas, 
uma lição ficou: é no infortúnio que 
reconhecemos e valorizamos quem 
na verdade nos ama. No regresso ao 
Colégio, houve ainda tempo para uma 
paragem na marginal de Esposende, 
onde se pôde apreciar o rio e o mar e dar 
um pulinho ao café para comprar um 
gelado.

E assim se passou mais uma diver-
tida, mas também pedagógica, visita de 
estudo que, certamente, ficará no livro 
das recordações de cada um dos partici-
pantes.
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Mega Sprinter

O nosso Colégio participou, pela 2ª 
vez, na final distrital de Mega Sprinter 
que decorreu no complexo desportivo 
de Melgaço, no dia 7 de maio. Este 
evento reúne diversas provas do atle-
tismo, desde os 40 metros de velocida-
de, provas de salto em comprimento, 
provas de lançamento do peso e provas 
de 1000 metros. 

Este ano, participámos com uma 
delegação de 24 atletas/alunos, de am-
bos os sexos, que se fizeram representar 
em quase todas as provas de todos os 
escalões. 

Diversos alunos do Colégio desta-
caram-se nas suas provas e alguns deles 

subiram ao pódio, nomeadamente o alu-
no Tiago Cachada do 7ºA, que ficou em 
2º lugar na prova de salto em compri-
mento no escalão de infantis B mascu-
lino; a aluna Maria Alves do 6º A, que 
ficou em 3º lugar na prova de salto em 
comprimento no escalão de infantis B 
feminino e a aluna Catarina Melo do 
8ºA que ficou em 3º lugar na prova de 
lançamento de peso, no escalão inicia-
das femininas. Outros alunos também 
merecem destaque, pois ficaram em 
posições honrosas. É o caso do aluno 
Francisco Soares do 10ºB e da aluna 
Ariana Simões do 7ºA, que atingiram a 
final dos 40 metros. Também na prova 

de 1000 metros, as alunas Margarida 
Queirós do 10ºB e Ana Castanheiros 
do 5º ano ficaram classificadas em 4º 
lugar nos seus escalões e a aluna Bruna 
Parente do 7ºA ficou em 5º lugar.

Tendo em conta que, no nosso 
Colégio, as condições para a prática de 
atletismo não são as melhores e que o 
número de alunos não é muito elevado, 
o 4º Lugar coletivo, de entre todas as 
escolas do distrito, reflete o esforço e o 
brio dos atletas para uma boa prestação, 
o que conseguiram. Todos merecem os 
meus parabéns. 

Prof. Pedro Costa
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Dia do Futebol Feminino
Festa Futebol Feminino 

– Final nacional

No passado dia 30 de abril de 2015, decorreu, no estádio dos 
Arcos de Valdevez, um torneio de futebol denominado Dia do 
Futebol Feminino, no âmbito do desporto escolar.

Num estádio muito preenchido pelas equipas participantes 
provenientes de outras escolas do distrito de Viana do Castelo, 
e apesar do dia chuvoso, tudo decorreu conforme o programa 
previsto. O campo de jogos foi dividido em dois espaços, sendo 
um destinado ao futebol de sete e outro, ao futebol de cinco.

Na hora do almoço, a organização distribuiu a todas as atle-
tas e aos professores acompanhantes um “almoço ligeiro” que 
serviu para “forrar” os estômagos mais famintos… e não eram 
poucos.

O Colégio do Minho participou com duas equipas femini-
nas: escalões sub-13 infantis femininos e sub-15 iniciados femini-
nos, que foram acompanhadas pelos professores Pedro Costa e 
Manuel Rodrigues.

Enquanto a equipa feminina sub-15 teve uma participação 
modesta, mas esforçada e honrosa, visto que não venceu ne-
nhum dos seus jogos, a equipa sub-13 ultrapassou todas as ex-
pectativas ao vencer por 4-2, 3-1 e 5-1, os três jogos que realizou, 
sagrando-se vencedora do torneio no seu grupo etário, tendo 
ficado apurada para a fase nacional que irá decorrer em junho 
próximo, no Estádio do Jamor, em Lisboa.

No final da tarde, encharcadinhas mas felizes, as equipas 
regressaram ao Colégio.

Realizou-se, nos dias 5 e 6 de junho, no Complexo 
Desportivo do Jamor, em Lisboa, a Final Nacional de 
Futebol Feminino, na qual participou a nossa equipa de 
sub 13 feminina de futebol, na sequência do apuramento 
ocorrido no dia 30 de abril, no Estádio Municipal dos 
Arcos de Valdevez. A nossa participação contou com 11 
alunas: Anaísa Alves e Ana Castanheiros (do 5º ano); 
Clementina, Maria Alves, Maria João, Maria Gon-
çalves, Inês e Francisca (do 6º ano) e Leonor, Beatriz 
Guerra e Bruna Parente (do 7º ano). As nossas meninas 
portaram-se muito bem, ficando classificadas em 3º lugar 
da série C, com uma vitória e duas derrotas. Foi um dia 
em cheio, com muitas emoções e novas experiencias, 
que queremos repetir no próximo ano. Queria dar os 
parabéns a todas as atletas pela excelente participação. 
Obrigado a todas. Carrega Colégio!!!
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O desporto mais popular entre os nossos alunos é, sem 
dúvida, o futsal. Neste ano letivo, o nosso Colégio envere-
dou por ter uma equipa a competir nos quadros competitivos 
do Desporto escolar. Nesse sentido, optámos por participar 
com uma equipa de infantis masculinos (alunos do 5º, 6º e 
7º ano). Também numa vertente não competitiva temos um 
grupo de iniciados masculinos (alunos do 8º e 9º anos) e de 
juvenis masculinos (alunos do 10º, 11º e 12º).

Os grupos de infantis e iniciados participam nos encon-
tros organizados pela Associação de Estabelecimentos de 
Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) no projeto “despor-
to +”  realizando jogos de futsal, em que a vertente competiti-
va não é importante. Estes encontros realizam-se nas escolas 
associadas, tendo sido realizados, desde o início do ano letivo, 
três encontros. Durante o 1º período, participámos em dois 
encontros: no Externato Infante D. Henrique (Alfacoop), no 
dia 29 de Outubro, somente com a equipa de infantis; e no 
nosso Colégio, no dia 21 de novembro, com a equipa de in-

fantis e iniciados. No 2º período, participámos num encontro 
que decorreu em Santo Tirso, no Colégio de Santa Teresa de 
Jesus, no dia 27 de Janeiro, também com os dois escalões.

No âmbito do desporto escolar - campeonato distrital 
- a nossa equipa de infantis masculinos disputou a 1ª fase, 
ficando classificados em 2º lugar, com os mesmos pontos do 
1º classificado (Escola Básica da Correlhã), tendo somado 5 
vitórias e só 1 derrota. A 2ª fase ocorreu no dia 14 de Março 
e jogámos com a escola Muralhas do Minho, de Valença, no 
nosso pavilhão do seminário. Ganhámos o jogo e ficámos 
apurados para a 3ªfase. Nesta fase, conseguimos a brilhante 
classificação de 2º lugar, empatados com a escola básica e se-
cundária do Arcos de Valdevez. O desempate fez-se através 
da diferença de golos marcados e sofridos. Desde já quero dar 
os meus sinceros parabéns à equipa que se portou muito bem. 
Parabéns malta (porra!!!).

Pedro Costa (Ed. Física)

Futsal
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Corta-mato

Torneio de basquetebol 3x3 

No âmbito do desporto escolar, o corta-mato 
distrital ocorre após a realização do corta-mato 
escolar. Este realizou-se no dia 15 de Dezembro, 
na quinta de São Lourenço, em Darque, no qual 
se apuraram os melhores atletas de cada escalão 
e sexo, para participarem na final distrital. Esta 
realizou-se no dia 6 de Fevereiro, na mata do 
Camarido, em Caminha, e estádio Morber. Os 
nossos alunos tiveram uma participação honro-
sa, alcançando um terceiro lugar, por equipas, 
no escalão Juniores Feminino, entre outras boas 
classificações.

Pedro Costa (Ed. Física)

Mais uma vez, o nosso colégio 
participou no torneio de basquetebol 
3x3 distrital, que decorreu no dia 18 de 
Março, em Caminha. Os nossos alunos 
tiveram uma participação excelente, 
com duas equipas apuradas para a fase 
regional. 

A fase regional decorreu no dia 23 
de Abril, na escola secundária de Mon-
serrate, na qual participámos com uma 
equipa de infantis feminina e de juvenis 
feminina.

Pedro Costa (Ed. Física)
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Ser Criança é...

… ser a pessoa mais feliz do mundo. Leonor

… ser feliz, ser brincalhão, ser sonhador, ser inteligentes e viver a vida. Diogo Nascimento

… ser feliz, ser amigo e ser aluno. Denis

… ser feliz, ser amigo, sentir felicidade e ter sorte. Tomás Silva

… ser feliz e é muito bom. Rodrigo Francisco

… ser feliz e brincalhão. Joana

… ser feliz. Filipa

… ser feliz, ser acarinhado, brincar e muito e receber bastantes brinquedos. Adoro ser criança! Maria João

… ser feliz, brincalhão e nunca ficar triste. É bom ser criança! Nicole

… ser feliz. É diversão. Ana João

… divertido. Podemos fazer relações amigáveis. Catarina

… ser feliz, aproveitar ao máximo para brincar muito e estudar. Laura

… divertido e alegre. Bruna

… a melhor parte da vida. Luana

… felicidade, brincadeira, fazer patetices. Adoro ser criança! Diogo Barbosa

… ser feliz. Rodrigo Silva

… aproveitar a vida ao máximo. Beatriz

… ser feliz. Tiago

… deixar de ser bebé para chegar a adolescente. Tomás Quesado.

… ser amada e ser feliz. Anaísa

… ser feliz, estar contente e divertirmo-nos. Diana

… ser muito feliz. Inês

… muito bom. Gonçalo Francisco

… muito importante para nós e para os nossos pais. É muito importante para a nossa aprendizagem. Érica

… ser feliz. Bruno

… ser feliz. Patrícia

… bom, é não ter tantas responsabilidades como os adultos. Francisca

… ser feliz. Mafalda

Alunos do 5º ano
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No dia 28 de abril do corrente ano, o conhecido composi-
tor e cantor português Pedro Abrunhosa visitou o Colégio do 
Minho, no âmbito do projeto “Pirâmide de leite”.

Este projeto foi promovido pela empresa “Empower 
Consulting”, em colaboração com o Colégio do Minho e com 
o Solinca, e apelava à contibuição das pessoas para a doação 
de pacotes de leite, que, depois, seriam oferecidos ao GAF 

(Gabinete de Apoio à Família).
Pedro Abrunhosa juntou-se a esta causa e passou pelo 

nosso Colégio, para oferecer um litro de leite.
Devido a compromissos profissionais por parte do 

cantor, a visita foi muito rápida, mas ainda se disponibilizou 
para tirar umas fotos com os nossos alunos... para mais tarde 
recordar!

Pedro Abrunhosa esteve no nosso colégio

25 de Abril? SEMPRE!

Para assinalar mais um ano de Democracia, as turmas 
do 6º ano, no âmbito da disciplina de História e Geografia de 
Portugal, fizeram trabalhos alusivos à data. O tema estava 
limitado, mas a criatividade não! Com materiais à escolha, 
de preferência reciclados, os alunos fizeram um jornal do dia, 

espingardas, pombas, uma escultura e claro, muitos cravos – 
a flor da Revolução.

Os trabalhos foram expostos no átrio, na semana das 
comemorações, para nos relembrar que esta Liberdade, que 
muitas vezes nos esquecemos, custou muito a muitos! 
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Colégio do Minho cria polo em Monção

No próximo ano letivo, o antigo Seminário de Monção vai 
receber alunos do 1º ciclo. O Colégio do Minho, instituição 
ligada à Diocese de Viana do Castelo, quer transferir o projeto 
“educação integral” para o Alto Minho. As inscrições/matrícu-
las já estão a decorrer às terças e quintas-feiras, no período da 
manhã, nas instalações do Seminário de Monção. 

Após a conclusão das obras de remodelação, é intenção 
deste projeto inovador agregar uma célula do prestigiado 
Centro Britânico e, ainda, um pólo da Academia de Música de 
Valença.

Apresentando-se como uma alternativa ao ensino públi-
co, Susana Laranjeiro, vice-diretora, explicou que “é um pro-
jeto da Igreja que aposta numa educação que envolva todos 
os princípios cristãos e humanos da sociedade”, um “projeto 
que abrange todas as dimensões do ser humano” e que “que-
remos que as nossas crianças se formem e eduquem dentro 
destes princípios para depois se inserirem na Sociedade”. 
Explicou ainda, que “sendo um espaço de ensino, estabele-
cer parcerias para que se possam desenvolver várias ações 
e formações revela-se uma mais-valia” para o polo de 
Monção do Colégio do Minho. 
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Alunos do 7º Ano arrecadam 2º lugar no concurso “Lendas do Alto Minho”

Os alunos das turmas 7º A e B arre-
cadaram o 2º lugar do concurso “Lendas 
do Alto Minho”, na categoria “Vídeo”, 
promovido pela Comunidade Intermu-
nicipal do Minho-Lima.

Os alunos foram desafiados a rea-
lizar uma curta-metragem sobre uma 
lenda. Desta forma, a primeira fase do 
projeto centrou-se na escolha da lenda. 
Após uma exaustiva pesquisa, optou-se 
pela lenda “Tear de ouro”, uma lenda de 
Paderne, Melgaço.

Numa fase posterior, elaborou-se o 

guião e iniciaram-se as filmagens, em 
que os alunos foram técnicos e atores. 
O processo ficou concluído com a fase 
de pós-produção e alojamento do vídeo 
na plataforma “Youtube”.

Depois, foi só esperar pela avaliação 
do júri.

No passado dia 5 de junho, os alu-
nos deslocaram-se ao Centro Cultural 
de Viana do Castelo, para a cerimónia 
de entrega de prémios. Aí, após alguns 
momentos de ansiedade, ficaram a saber 
que o trabalho era um dos nomeados a 

prémio e que obtivera o segundo lugar, 
na categoria a que concorrera.

Foi a recompensa por todo o 
trabalho e dedicação que colocaram na 
realização deste trabalho.

Salientamos e agradecemos a rece-
tividade, apoio e colaboração da Direção 
do nosso Colégio, nas pessoas do Sr. 
Diretor, Dr. Ricardo Sousa, e da Sra. 
Subdiretora, Dra. Susana Laranjeira.

O trabalho pode ser visto 
em https://www.youtube.com/
watch?v=m96zV6Vs0PU
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Feitas as malas, partimos “em pulgas”, de cara 
alegre e muito ansiosos, ainda de madrugada, com 
rumo a Barcelona. O voo de hora e meia, tranquilo e 
breve, transportou-nos para uma realidade desconhe-
cida, totalmente diferente do quotidiano vianense, 
colocando-nos em contacto com várias culturas e um 
património histórico soberbo. Mesmo com poucas 
horas de sono, não perdemos tempo para começar 
a aventura, que fortaleceu os laços de amizade já 
existentes.

Após termos encontrado o hostel, que era um 
espaço moderno e acolhedor, ficando no centro da 
cidade, percorremos a Praça da Catalunha, uma das 
maiores e mais belas praças de Espanha, de onde par-
tem as principais vias da cidade, como Las Ramblas, 

que liga esta praça ao Porto Velho. Deambulámos por 
esta rua larga com grande movimentação de pedes-
tres, filtrando os variados aromas e cores através das 
flores debaixo dos toldos das barracas que delimita-
vam a rua, e que nos guiaram para o mercado público 
La Boqueria. Que maravilha! Toda a diversidade de 
produtos frescos disponíveis proporcionou-nos uma 
refeição rápida e saborosa. 

Em seguida, rumámos até à majestosa Catedral 
de Barcelona, onde visitámos o interior da igreja e 
aproveitámos para meditar sobre o nosso percurso 
escolar como finalistas. Lamentámos o facto de não 
conseguirmos entrar na famosa Igreja da Sagrada 
Família, dado que havia uma grande afluência de 
turistas já à espera.

Finalistas do 12ºAno do Colégio do Minho, em Barcelona

À descoberta de Barcelona
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Finalistas do 12ºAno do Colégio do Minho, em Barcelona

Nesta viagem, também tivemos oportunidade 
de visitar o museu da ciência CosmoCaixa, onde 
disfrutámos da reprodução da floresta amazónica e 
viajamos, em 45  minutos, através do espaço. Mas, 
o que nos marcou mais foi a beleza arquitetónica e 
paisagística do Parque Güel, idealizado pelo arquiteto 
Antoni Gaudí. Também visitámos a Casa Milà, mais 
conhecida como La Pedrera, concebida pelo mesmo 

arquiteto e considerada como Património Mundial da 
UNESCO.

Em suma, esta viagem de finalistas enriqueceu-
-nos não só culturalmente, mas também contribuiu 
para cimentar as relações afetivas entre todos, que 
jamais esqueceremos.
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Nos dias 28 e 29 de maio, o 6º ano 
foi em visita de estudo para “arejar as 
ideias e relaxar”, depois de muito stress 
com a preparação e com os Exames 
Nacionais.

A nossa diretora de turma deu-
-nos o programa e o horário de saída e 
pediu-nos que cumpríssemos, para não 
haver atrasos nas visitas programadas. 
Por isso, entre as 6h e as 6.15m todos 
devíamos estar no Colégio. A ansiedade 
era tanta que alguns nem dormiram! 
Assim, a saída fez-se à hora prevista, 
acompanhados pelos professores: Fáti-
ma Cunha, Fernando Marinho, Carla 
Coelho e Vasco Oliveira.

No autocarro jogámos, ouvimos 
música, conversámos, cantámos…e o 
sono foi-se.

A 1ª paragem foi numa estação de 
serviço, para fazermos um lanche e 
irmos à casa de banho, por volta das 9h. 
Seguimos viagem e chegamos a Óbidos 
por volta das 10.20m. 

Em Óbidos, uma senhora fez-nos 
uma visita guiada àquela fantástica 
vila, onde vimos belas igrejas antigas, 
o castelo que agora é uma das pousadas 
de Portugal mais caras, túmulos, uma 
muralha a toda a volta da vila, casas 

que se distinguem pelas faixas de cores 
(preto para o clero, vermelho para os 
nobres e amarelo ou azul para o povo). 
Visitámos, ainda, uma loja de artesa-
nato típico daquela região, onde nos 
foi explicado o processo do trabalho da 
“verguinha”. As senhoras que lá traba-
lham fazem também coisas esplêndidas 
com telhas, uma espécie de reciclagem. 
Perto da uma da tarde, já com a barriga 
a dar horas, fomos para o Parque de me-
rendas fazer um piquenique, onde não 
faltaram panados, batatas fritas, rissóis, 
bebidas variadas, frutas…e ninguém 
conseguiu comer tudo o que levou.

Regressámos ao autocarro, para 
visitar o Pavilhão do Conhecimento e 
o Oceanário. No primeiro vimos várias 
experiências, fantásticas e até mesmo 
assustadoras: bicicleta voadora (alguns 
tiveram medo de andar, porque parecia 
suspensa! Mas estava tudo controla-
do com um contrapeso e uma rede), 
bolha gigante de sabão, cama de pregos, 
espelho meu, floresta assustadora, carro 
de quatro rodas, entre muitas outras. 
Os professores também se divertiram a 
fazer um jogo de tentar apagar o maior 
número de luzes num determinado 
tempo. Foi engraçado e nós também 

ajudámos e jogámos.
No Oceanário, começámos com 

uma apresentação e, depois, fizemos 
um jogo - rapazes contra raparigas - em 
que tínhamos de desenhar e o restante 
grupo adivinhar, separar ou catalogar 
espécies. Seguiu-se a visita ao maior 
aquário da Europa, onde vimos peixes 
maravilhosos e outras espécies mari-
nhas, que estão divididas por oceanos. 
Vimos peixe-lua, bacalhau, tubarões, 
mantas, pinguins e ovos de pinguins, 
raias, peixe melão, peixe balão e claro, 
as duas famosas lontras: Micas e Maré. 
No oceano Índico vimos, ainda, a 
árvore do café e a palmeira rabo de 
peixe. Só não há recriação do oceano 
Glacial Ártico porque é demasiado frio 
e não há condições para se reproduzir 
no Oceanário. Enquanto víamos as 
várias espécies, com a ajuda da nossa 
diretora, íamos encontrando parecenças 
connosco e passamos todos a ter uma 
família no Oceanário. Visitamos, ainda, 
a exposição “Florestas Marinhas” e, no 
final, passámos pela loja das recorda-
ções e comemos um belo gelado.

Estava na hora de nos prepararmos 
para jantar, por isso fomos para o Hotel 
“Londres”. Ainda bem que tinha 3 
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estrelas, porque estávamos mesmo a precisar de um bom sítio 
para descansar! Tomar banho e descer para jantar foi a ordem 
dada à chegada, e assim fizemos! O jantar no hotel estava 
uma maravilha. No final, demos uma volta até ao Casino Es-
toril e regressámos. Tivemos algum tempo para estarmos uns 
com os outros. Por volta das 11.15m, a tolerância da diretora 
acabou, até porque, no dia seguinte, tínhamos de levantar 
cedo para um dia longo.

Por volta das 7.15m, toda a gente já estava acordada, a 
preparar-se e a fazer as malas para descer para o pequeno-
-almoço. Mais uma vez, fartamo-nos de comer! Alguns até 
experimentaram coisas como bacon e ovos mexidos. Parti-
mos para Sintra, onde tivemos uma visita guiada aos locais 
mais “famosos” daquela vila fresquinha. Um belo sítio para 
viver! Vimos o Palácio Nacional, a Quinta da Regaleira do 
Monteiro dos “Milhões”, o Palácio de Seteais, uma burricada, 
entre outras coisas, e avistamos, cá de baixo da vila, o Palácio 
da Pena e o Castelo dos Mouros.

O almoço foi no Hard Rock Café, que tinha uma decora-
ção com roupas, guitarras e até um carro espetacular pendu-
rado. Aí comemos o melhor hambúrguer que alguém possa 
já ter comido! No final, cantámos os parabéns ao Miguel, 

que fazia anos. Pudemos comprar recordações e, no final, 
fomos fazer uma visita à Igreja dos Jerónimos e comprar uns 
deliciosos pastéis de Belém, antes de visitar o Museu Berar-
do. Lá, vimos várias obras de arte de pintores famosos, que 
nos foram sendo explicadas e, no final, fizemos um jogo. Já 
no autocarro, com a ajuda de uma guia, fizemos uma visita 
à Baixa, passando pelos principais locais. No final, houve 
tempo para um lanche “ajantarado”, como brincava a nossa 
diretora, no Vasco da Gama. 

Por volta das 19.30m, partimos em direção a Viana do 
Castelo, mas a diversão não terminou. Apesar do cansaço, 
poucos foram os “fraquinhos”. Continuamos na conversa, 
na jogatina, vimos filmes, ouvimos e cantámos músicas. 
Fizemos uma pequena paragem, para ir à casa de banho, e a 
viagem correu lindamente. Chegámos à hora prevista, com 
vontade de começar de novo. Chegados a casa, foi tempo de 
contar a aventura aos pais.

Adoramos esta visita de estudo e esperamos fazer muitas 
mais!

Alunos do 6º ano
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Bela é a natureza e a paisagem
Ilha, habitat de muitos seres vivos
Oliveira é uma planta de Portugal
Diversos seres vivos… animais e plantas
Imbondeiro é uma das árvores mais altas do mundo… um símbolo de Angola
Vermelhas são as rosas que na Natureza
Eucalipto veio de longe
Revisto a biodiversidade de poluição
Sigo novas espécies
Iguana é um animal fantástico
Deitada no prado verde a ouvir o som dos animais
Admiro os novos seres que descubro
Dirijo a palavra a outras pessoas para protegerem a Natureza
Existem várias medidas para protegerem a biodiversidade

Bela é a vida
Imagino uma vida diferente
Olho à volta e tudo me corre bem
Deixa-me guiar-te por um mundo melhor
Infelicidade não haverá
Vida é o melhor de tudo
Espertos são os animais
Relva esverdeada
Sonsos são os que não me apoiam
Imagino a tristeza dos animais
Depois de tudo adoro este mundo
Agradável é o que será
Depois da mudança que depende de todos
Espero poder contar contigo

Bonita é a biodiversidade
Imagino que estou num local cheio de vida
Olho à volta… a biodiversidade que encontro!
Divirto-me à procura de novas espécies de seres vivos
Imploro que ninguém lhes faça mal
Vejo à minha volta milhares de espécies
Encanto-me a ver tanta gente a planta árvores
Respeito os animais porque também eles me respeitam
Se puder salvo as plantas
Infelizmente os homens matam alguns animais
Digo:- Não façam mal aos animais!
Adoro viver num planeta com áreas protegidas
Diferentes espécies existem
Encontro algumas espécies de animais ameaçadas.
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Bonita é a biodiversidade
Imagino que estou num local cheio de vida
Olho à volta… a biodiversidade que encontro!
Divirto-me à procura de novas espécies de seres vivos
Imploro que ninguém lhes faça mal
Vejo à minha volta milhares de espécies
Encanto-me a ver tanta gente a planta árvores
Respeito os animais porque também eles me respeitam
Se puder salvo as plantas
Infelizmente os homens matam alguns animais
Digo:- Não façam mal aos animais!
Adoro viver num planeta com áreas protegidas
Diferentes espécies existem
Encontro algumas espécies de animais ameaçadas.

Busco maneiras de fazer um mundo melhor
Imagino-me num campo esverdeado
Oiço o barulho das folhas a esvoaçar
Descubro várias espécies na Natureza… todas diferentes
Invento mil maneiras de descobrir novos animais
Vejo espécies de animais que nunca tinha visto
Exploro a forma como crescem as plantas
Respiro ar puro
Sinto-me bem a tratar da nossa biodiversidade
Investigo maus tratos aos animais e plantas
Duro é o trabalho das pessoas que defendem a Natureza
Admiração é o que nós devemos ter em relação ao nosso mundo
Desempenho e esforço são palavras chave para tratar da biodiversidade
Este é o mundo onde quero viver

Trabalhos realizados pelos alunos do 5º ano

Bela é a Natureza
Imagino que nos espera um mundo melhor
Olho pela janela e vejo o mundo à minha espera
Diversas espécies de animais e plantas é o que não falta
Inventar coisas novas
Viver com imaginação
Espero sempre pela manhã
Reabro os olhos
Sinto a Natureza
Invento um mundo verde
Diversidade é o que há
Ajudar o planeta
Daria, a todos, uma vida melhor
Espero até ao dia em que tudo isto vai acontecer
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Alunos do 6º ano participam em es-
treia

Alunos do 5º ano participaram no 
“Histórias na Praça”

Os alunos do 5º A participaram, no dia 7 de maio, no 
Projeto “Histórias na Praça”, promovido pela Associação 
“Ao Norte” e inserido nos “XV Encontros de Cinema”.

Esta atividade consisitiu na construção de um guião para 
uma curta-metragem e posterior rodagem do filme, em que os 
alunos foram atores e “técnicos”. O pano de fundo para este 
filme, que se encontra agora em fase de pós-produção, foi a 
Praça da República da nossa cidade.

Foi uma tarde diferente, onde os discentes puderam 
tomar contacto com a linguagem audivisual e perceber alguns 
“truques” que a magia do cinema nos proporciona.

A curta-metragem realizada pelos alunos estreará no pró-
ximo ano letivo e chama-se “Pombas, para que vos quero?!?”, 
uma vez que a ação se centrou nas pombas que, por costume, 
se encontram diariamente no local onde as filmagens decor-
reram.

Este projeto foi coordenado pelos professores Fernando 
Marinho, Sandra Meira, Fátima Cunha e Carla Coelho. O 
realizador da curta-metragem foi o conceituado realizador 
português Pedro Sena Nunes. Todo o trabalho técnico e pro-
dução executiva ficou ao cargo da Associação “Ao Norte”.

No dia 5 de maio do corrente ano, os alunos do 6º ano, 
juntamente com os seus pais e familiares, assistiram, no 
Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, à apresentação 
pública dos filmes realizados no ano transato, no âmbito do 
Projeto “Histórias na Praça”.

Os alunos realizaram a curta-metragem “Os Smurfs em 
Viana”, cuja ação se centra num maléfico plano de Gargamel 
para obter a “poção mágica” dos Smurf’s, com vista a fazer 
desaparecer o Presidente da Câmara de Viana e, dessa forma, 
tomar ele o poder sobre a cidade. Contudo, o Grande Smurf 
engendra um plano e... vira-se o feitiço contra o feiticeiro.

A opinião generalizada sobre o filme é excelente. Pro-
fessores, alunos e pais manifestaram contentamento com 
o resultado final. Todavia, destacamos a alegria dos alunos 
quando se viram como atores.

No final da estreia, onde, além da nossa curta, pudemos 
ver as das outras escolas, o realizador Pedro Sena Nunes, 
usou da palavra para manifestar o prazer e o gosto que tem 
em realizar, desde há 14 anos a esta parte, as curtas do “His-
tórias na Praça”.

Aqui deixamos um agradecimento à Associação “Ao 
Norte”, pela produção executiva destes filmes.

Através do endereço web http://lugardoreal.com/
escolas/?tag=colegio-do-minho pode-se viasualizar o trabalho 
realizado.
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