
O Dia do Agrupamento, Escultor António Fernandes de Sá, nasceu alegre e solarengo, apesar 

de todas as previsões cinzentas da meteorologia! 

Esperava-nos, a toda a Comunidade Educativa, um extenso conjunto de atividades, distribuídas 

ao longo do dia e da noite.  

Os Professores que trabalham nesta Comunidade procuraram dar um sentido à vida dos 

nossos alunos, favorecendo as melhores condições possíveis para que afirmassem, com clareza 

e simplicidade, as suas competências individuais e sociais. Nas atividades previstas, que iam 

desde o Desporto à Ginástica Acrobática, da Música ao Cinema, um sem número de 

possibilidades se ofereciam aos nossos jovens, que fizeram deste Dia um evento acolhedor, 

simpático e memorável! 

Após o hastear das Bandeiras, com a participação especial de David Silva do 9ºB, em 

representação de todos os alunos e a entoação do Hino de Escola, iniciava assim a festa deste 

Agrupamento! 

Os Torneios de Basquetebol no Dia do Aniversário foram destinados aos alunos do 8º e 9ºano. 

São os alunos mais velhos da escola, com uma experiência desportiva maior, o que permitiu 

servir de exemplo para os restantes alunos, tanto no aspeto técnico e tático, como no fair play. 

Os alunos, em representação das suas turmas, tiveram o cuidado de se cumprimentaram antes 

e após os jogos, demonstrando um comportamento de desportivismo salutar. 

Este ano, pela primeira vez, tivemos a participação muito especial dos alunos do 1.º ciclo, 3º e 

4º ano das escolas do Agrupamento, de Gervide, de Manuel António Pina e do Outeiro, que se 

juntaram para um Torneio de Basquetebol, inédito. 

Salientamos a efusiva assistência das escolas do 1.º ciclo e dos seus jogadores, cuja realização 

dos jogos foi extremamente interessante! 

Antes do Torneio tiveram a oportunidade de realizar um enorme cartaz de Apoio e Incentivo 

ao jogo das suas escolas, e participar na atividade de Informática, designada por “Hora do 

Código”.  

Esperamos que tenham gostado de conhecer a Escola, que será também deles no próximo ano 

letivo, e das atividades aí desenvolvidas!  

Toda a arbitragem dos jogos e as mesas, foi assegurada por uma equipa de alunos da casa, e 

do Clube de Desporto Escolar, da modalidade de Basquetebol Feminino, com bastante 

profissionalismo! Muitos Parabéns a toda a Equipa! 

Destacamos a qualidade dos desenhos premiados no Concurso que contemplou a aluna 

Bárbara Silva do 5ºA e a Beatriz Mesquita do 6ºF. 

As experiências partilhadas com os alunos no âmbito da atividade “Ciência Viva”, promovida 

pela disciplina de Ciências Físico Químicas, atraíram a atenção de dezenas de alunos. 



Salientamos o entusiasmo dos nossos alunos de 5º,6º e 7ºanos pela sua participação no Peddy 

Paper alusivo às diferentes disciplinas de Português, Matemática, Ciências, Inglês, História e 

Geografia e TIC.  

O Clube de Desporto Escolar de Ténis de Mesa organizou um torneio Aberto que contou com 

uma elevada adesão. Lembramos, desde já, a oferta de Horário semanal, terças e sextas das 

14h30 às 15h30 e às quintas-feiras das 18h30 às 19H30. 

Da mesma forma, com a colaboração da Academia de Xadrez de Gaia e do seu jogador 

Francisco Mateus, realizou-se uma simultânea de jogos, que muito agradou aos alunos! Esta 

Academia continuará a apoiar a oferta semanal de Xadrez que nesta Escola tem lugar, às 

terças-feiras, das 14h30 às 15h30 na Biblioteca Escolar. 

Os Delegados e Subdelegados de Turma encontraram-se com o Diretor e Subdiretora numa 

iniciativa que visa felicitar a eleição destes para os respetivos cargos, promovendo ainda uma 

atitude positiva de união, responsabilidade, partilha e comunicação. Pretende-se que sejam 

um elo de ligação na Comunidade Educativa. Momento de alegria repartida por todos os 

presentes marcou os Parabéns ao 43º Aniversário da Escola, saboreando as doces fatias de 

bolo distribuído. 

A noite de Aniversário terminou com a Entrega Solene dos Diplomas de Quadros de Honra 

relativos ao Bom Desempenho Escolar dos nossos Melhores Alunos, no ano letivo translato. E, 

foram muitos os premiados!…. 

Ofereceram o seu valioso contributo para abrilhantar esta festa, O Clube de Desporto Escolar 

da modalidade de Ginástica Acrobática, a Pequena Orquestra de Câmara e ainda a Tuna 

Académica de Oliveira do Douro, que registamos com muito apreço e gratidão.  

A razão de estarmos juntos e de expressarmos livremente a alegria que sentimos neste 

Aniversário, está consolidada nos laços de paz, fraternidade e amizade que ao longo dos anos 

temos alimentado nas relações que desenvolvemos. 

Concluímos este Dia, com grande orgulho no que fazemos todos os dias, para criarmos os 

alicerces indispensáveis ao futuro de cada jovem, ao futuro de cada aluno, homens e mulheres 

de amanhã!  

Contamos com as famílias, cujo papel consideramos fundamental para o desenvolvimento 

integral das nossas crianças e jovens, pois consideramos que aí se partilham e cultivam valores 

inalienáveis! 

PARABÉNS A TODOS! VIVA A ESCOLA! 

 

Prof. Conceição Ferreira  

 Prof.  Alves de Sousa 


