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       O artista e cineasta belga Vincent Bal transforma sombras de objetos banais do quotidiano em 

rabiscos caprichosos que não têm relação com o objeto, mas que são engenhosamente inteligentes.  

     Tudo começou quando Vincent estava a trabalhar e reparou na sombra da sua chávena de chá so-

bre um pedaço de papel. Desenhou algumas linhas e transformou-a num elefante. Como é normal 

nos nossos dias, tirou uma fotografia e partilhou-a nas redes sociais. A fotografia tornou-se viral e, 

desde então, nunca mais parou. Ficam alguns exemplos: 

https://www.instagram.com/vincent_bal/
https://www.instagram.com/vincent_bal/
https://www.instagram.com/vincent_bal/












Alunos e professores de quatro das seis escolas europeias que integram o projeto 
(Portugal, Espanha, Turquia, Chipre, Grécia e Croácia) deslocaram-se a Barroselas de 31 de 
janeiro a 4 de fevereiro, com o intuito de desenvolverem in loco um conjunto de atividades 
no âmbito do projeto Erasmus+ “European Food Adventures”. Por constrangimentos asso-
ciados à Covid-19, não foi possível ao Chipre e à Grécia participarem presencialmente nes-
ta mobilidade. Não obstante, sempre que possível foram promovidas interações online pa-
ra que também os alunos desses países pudessem participar em algumas das atividades 
propostas. 

No primeiro dia, após a receção de boas-vindas na escola sede do Agrupamento com 
um momento de contacto com o folclore da região, com o Grupo Folclórico S. Paulo de 
Barroselas, realizaram visitas guiadas ao Museu Interativo “Fábrica do Chocolate”, à Doca-
Pesca – lota de Viana do Castelo, e a alguns espaços da cidade de Viana – Santa Luzia, Na-
vio Hospital Gil Eannes, e Museu do Traje, concluindo a tarde com uma cerimónia de aco-
lhimento nos Paços do Concelho pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

O dia 1 de fevereiro foi preenchido com atividades na cidade do Porto: visita ao Pavi-
lhão da Água, jogos tradicionais portugueses no Parque da Cidade e uma visita à centená-
ria Fábrica de Conservas Pinhais & Cia, em Matosinhos, com uma degustação de vários ti-
pos de sardinhas, dando-se assim cumprimento à temática do programa destes dias - 
"Sardine Days". 

No terceiro dia, participaram numa aula de bodyboard no Centro de Alto Rendimen-
to de Surf de Viana do Castelo, sendo a tarde preenchida com apresentações dinamizadas 
pelos alunos relativas aos respetivos países (escolas, gastronomia…), e com a realização de 
um Peddy Paper na Escola Básica e Secundária com o tema “Food and culture games”. 

Após uma visita ao Museu do Pão e à Azenha de Outeiro e outras atividades centra-
das na escola no dia 3, o último dia, sexta-feira, foi preenchido com workshops de doçaria 
tradicional e de pintura do coração de Viana em peças de cerâmica gentilmente oferecidas 
pela fábrica “Vianagrês” e, à tarde, com uma visita à Quinta de Pentieiros, em Ponte de Li-
ma, com volteio de cavalo e atividades na estufa e no pomar. 

Durante a semana de trabalhos, os alunos dos diferentes países fizeram jus ao em-
penho que todos depositaram nesta deslocação, participando de forma entusiasta nas di-
ferentes atividades. 

Finalmente, os dinamizadores deixam uma palavra de agradecimento à Câmara Mu-
nicipal de Viana do Castelo, na pessoa do Presidente Luís Nobre, pelo apoio dado a este 
projeto, numa parceria que simboliza inequivocamente aquilo que deve ser a cooperação 
entre representantes locais e os estabelecimentos de ensino da sua área de influência, per-
mitindo assim que os nossos jovens tenham acesso a estas experiências únicas para a sua 
formação global. Também um agradecimento à Diretora do Agrupamento, Professora Con-
ceição Cancela, Professores e Assistentes Operacionais diretamente envolvidos, às famílias 
que acolheram os alunos estrangeiros, ao Grupo Folclórico S. Paulo de Barroselas, ao Cen-
tro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, ao Agrupamento de Escolas de Santa 
Maria Maior, à fábrica Vianagrês, ao Flag Design Hotel e à DocaPesca - Lota de Viana do 
Castelo, pela colaboração que deram em momento diferentes deste Projeto. 

 
A Coordenadora do Projeto, 

Patrícia Borlido 





A delegação Turca foi a primeira chegar à nossa escola 

E, no dia seguinte, nuetros hermanos 



Receção na escola sede do Agrupamento  com o Grupo Folclórico S. Paulo de Barroselas  

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EcK4cEkQGqJHu-gwu5jOW5gBMoCIik3dsGlCgIEAe-cZfQ?e=z2UCWq
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EcOXAOYCqelJjBA1GLqC1K4B3mbR5TkDDhtxFdqpOGMZgQ?e=O2eBEw


Visita guiada ao Museu Interativo “Fábrica do Chocolate”  



Visita à DocaPesca – lota de Viana do Castelo  





Visita a Santa Luzia  











Visita ao navio Hospital Gil Eannes  



O Captain! my Captain!  





Museu do Traje  







Cerimónia de acolhimento nos Paços do Concelho  
pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal  



Visita ao Pavilhão da Água  



Visita à centenária Fábrica de Conservas Pinhais & Cia, em Matosinhos  





Jogos tradicionais portugueses no Parque da Cidade do Porto 



Aula de bodyboard no Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo  

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EZKegYE9JbhJpHCmRa8dA0YBidnU1VBVdycQZ34kSjXk6A?e=4dTPoZ
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/Eb0TQ4R4HdZLsiRCHlZEfksBFQ6-H135tNwZi--Y9PnPmQ?e=sL38ld






https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EV6j76aSlidPgkwZFMuakRcBYpDwRlfVy_zjBM4UccJQTg?e=D5eqq6
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ESwPbycPnTJBiWQ1g7GCtSMBv0_nSJJiQP0fzYkI6WVSZQ?e=6KzaeY
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/Eeunb1RUsdxCjQ0gsQCdAvEBknNUt10WclMd735mpfLncg?e=n2rbBv




Peddy Paper na Escola Básica e Secundária com o tema “Food and culture games”  



https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/Ee2na-waCPJPogBYnMJ7RyMBCIAyqxpG67-xv582_fs0oQ?e=h0Yybm
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYjkTmKTwqhCiESh7LF7P0MBeFLb3-D8jhgVf8i0lp1Feg?e=bAlkgM


https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EQb0FkG_BOJMogxBYBF7AMQBY7xvncrGFsQMAD_kGH_05g?e=GpBhqK
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ESFa0V91uMRKtxRZXsdM5R0Bl-Xr0NkTIInERrtcfOlxzQ?e=Eddthf
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EUt8CTst3ZxCvaME7-IFTHYBLS5SrWHvQ0ZxdO75cyrKxA?e=pmHniY
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EefW7Cg2wGpLkWHkvcYGRbIBtbx2HVwpp_8tTa3IApOokA?e=zzazqJ
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ES5Y0VLcEZ1PrtiV00vJFJUBBsA36t2R4fjme2ibxPcfAA?e=yDQqWi
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ERLOImpv_ZxCoTAxAGHTI7sB5GpgRsYEF70K_6EDVTUUrA?e=kvnQFH
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/Eds__6WIMWlLnRnVRwKvnEcBq7jOWKYF-8QXc1NOFGW6Kw?e=tX2hNq


Visita ao Museu do Pão e à Azenha de Outeiro  







Visita à estufa 





















Workshops de doçaria tradicional e de pintura do coração de Viana  











Visita à Quinta de Pentieiros, em Ponte de Lima  





https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EVTsRVLnkKlKiYW5bvbVP9ABsJFTOemv592H9PTC8M79JA?e=XdTua9








https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYZfXLppSV1PrjKRG8xlgm4Bo6hcUQ7eQiTNggQSulHTuw?e=5CePP4











