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Colégio D. Diogo de Sousa acolheu alunos
de três nacionalidades no projeto Erasmus+

N
o âmbito do pro-

jeto Erasmus+, du-

rante a semana de 

16 a 20 de janeiro, 

o Colégio Dom Diogo de 

Sousa, em Braga, acolheu 

alunos de três naciona-

lidades – italianos, fin-

landeses e espanhóis –, 

provenientes das escolas 

“Josefina Aldecoa”, de Al-

corcòn, Madrid, da esco-

la Pyhajoki Upper Secon-

dary School/Pyhajoen, de 

Lukio, Finlândia, e da es-

cola Liceo “Marco Vitru-

vio Pollione”, de Avezzano. 

Este programa, desen-

volvido pela União Eu-

ropeia, tem como prin-

cipal objetivo promover 

a aprendizagem e criati-

vidade, através da coo-

peração e trabalho co-

laborativo, assim como 

incentivar a criação de 

novas amizades.

Para responder à ques-

tão-problema “Como ter 

uma vida mais sustentá-

vel?”, os países envolvidos 

determinaram trabalhar, 

em Portugal, o subtema 

de “O uso sustentável da 

água”. Os alunos interna-

cionais responderam a um 

questionário feito pelos 

estudantes portugueses 

sobre o tema em análi-

se, para, posteriormen-

te, apresentarem e deba-

terem as suas conclusões. 

De modo a aprofundarem 

este tópico, depois de um 

pequeno workshop sobre 

edição de vídeo em Can-

va, os jovens foram desa-

fiados a elaborar um vídeo 

Italianos, finlandeses e espanhóis estiveram em Braga
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Os alunos trabalharam, em Braga, o problema do uso sustentável da água

as maravilhas gastronó-

micas e culturais de Bra-

ga e arredores. Apesar de 

as condições meteoroló-

gicas não serem favorá-

veis, os estudantes não 

perderam a oportunida-

de de fazer um tour pe-

lo centro de Braga, que 

incluiu a visita ao Thea-

tro Circo, à Fonte do Ído-

lo, à Sé e ao prestigiado 

café A Brasileira; conhe-

cer o grande Porto, o rio 

Douro, a livraria Lello, a 

Torre dos Clérigos, en-

tre outros locais. Nos úl-

timos dois dias, visitaram 

a barragem da Venda No-

va, aprofundaram os seus 

conhecimentos sobre his-

tória do Bom Jesus, tendo 

a oportunidade de usar o 

tão conhecido elevador.

em grupos com alunos de 

diferentes nacionalidades.

Apesar de uma parte 

significativa do Progra-

ma Erasmus ter sido foca-

da na consciencialização 

em relação ao problema 

da água, durante a mobi-

lidade, os alunos do Colé-

gio mostraram-se empe-

nhados em dar a conhecer 

aos alunos estrangeiros 

Residência artística revela trabalho
realizado com crianças do 1.º ciclo

“C
all – Conexões artís-

ticas ligadas em La-

boratório” é o título 

da nova residên-

cia artística no âmbito da 

performance, promovida 

pelo Município de Braga 

e desenvolvida pela Arte 

Total, em parceria com o 

Agrupamento de Escolas 

André Soares. O objetivo 

é criar e experimentar as 

diferentes dimensões da 

performance e da dança 

contemporânea.  

A partir do trabalho re-

sultante de um ano lectivo 

com oito grupos escola-

res do 1.º ciclo, pretende-

-se uma reflexão sobre a 

educação artística, e par-

tilha dos resultados com 

a comunidade. 

A Residência Artística 

estará patente de janeiro 

a abril tendo uma mostra 

pública final.

Esta atividade está in-

tegrada no Atlas – progra-

“Call – Conexões artísticas ligadas em laboratório” está patente de janeiro a abril

ma de mediação cultural 

promovido pelo Muni-

cípio de Braga, alinhado 

com a Estratégia Cultu-

ral de Braga 2020-2030.

A Arte Total é uma es-

trutura de Braga dedi-

cada às práticas artísti-

cas contemporâneas nos 

domínios da criação, pro-

gramação, através da per-

formance, das artes visuais, 

da dança, música e tecno-

logias digitais.
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BRAGA RECEBE EXPOSIÇÃO “RETRATOS 
CONTADOS DE RUY DE CARVALHO”

Altice Forum  A Cidade de Braga vai rece-

ber a exposição “Retratos Contados de Ruy de 

Carvalho”.

A mostra, que estará patente ao público de 

4 a 24 de fevereiro, no Altice Forum 

Braga, decorre no âmbito das cele-

brações dos 80 anos de carreira 

de Ruy de Carvalho, homena-

geando a vida e obra do actor 

português mais velho no ativo.

Composta por 30 painéis, a 

exposição reúne fotos retrospe-

tivas de Ruy de Carvalho, que vão 

desde a sua infância até à actualidade, 

retratando vários momentos da sua vida pes-

soal e profissional e evidenciando o seu per-

curso singular no mundo da arte.

Entre os vários elementos expostos, desta-

que para um conjunto de fotografias de auto-

ria de António Homem Cardoso e texto final da 

exposição da autoria da escritora Alice Vieira.

Prestes a completar 96 anos de idade, o ca-

rismático ator estará presente na inauguração 

da exposição e tertúlia que se seguirá a esta vi-

sita, a 4 de fevereiro (17h30).

O trabalho com crianças do 1.º ciclo pretende uma reflexão artística

profesor
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