
Descreveram as alunas do 8ºA: 

Nos dias 12 e 13 de junho os alunos do 8ºano do Agrupamento realizaram uma viagem até à cidade de Viseu, 
organizada pelos nossos professores de Moral. 
Nessa manhã, quando chegámos a Viseu, fomos para o Parque Aquilino Ribeiro, onde nos dividiram em 
grupos para começarmos à descoberta da cidade através da realização de um peddy paper. O mesmo foi 
efetuado no centro histórico da cidade, ficando os alunos a conhecer alguns dos seus principais monumentos e 
terminou no Parque Aquilino Ribeiro. Aí, almoçamos, piquenicando e convivendo. 
Durante a tarde fomos até ao Paço Episcopal, para uma visita à exposição “Paixão do Menino Jesus”. 
Iniciámos a visita por um espaço onde vimos como é feita a manutenção, a conservação e o restauro de obras 
antigas. Seguidamente, vimos como se confecionam as hóstias e, por fim, vimos a exposição de obras sobre 
Jesus. Durante esse momento tivemos oportunidade de ver o nosso Bispo, D. Ilídio, que ao passar parou e veio 
cumprimentar-nos. 
Depois dirigimo-nos até à Escola Superior Agrária de Viseu onde iríamos pernoitar. Quando aí chegámos 
fomos recebidos por um dos seus responsáveis que nos fez uma apresentação da Escola, seguida de uma 
visita às instalações e de uma caminhada pela quinta. 
Ao fim do dia começámos a montar as tendas do nosso acampamento, nem todos sabiam, pois era novidade. 
Para alguns foi uma tarefa “árdua” mas no meio da boa disposição, que sempre reinou, e com uma ajudinha, o 
acampamento ficou organizado. Os preparativos para o jantar foram iniciados, mudaram-se as toillettes e 
fomos até ao Palácio do Gelo, onde jantámos. 
A seguir ao jantar regressámos ao acampamento e preparámo-nos para as atividades da noite. Começámos 
por fazer uma oração, acompanhada de um vídeo. Foi um momento muito gratificante, com o apelo de nos 
tornarmos uma “luz pequenina” no meio do mundo. Seguidamente, visionámos o filme “A Vida de Pi”. 
Mal o filme acabou fomos para dentro das tendas tentar dormir!!! 
Depois de uma longa noite acordámos todos bem cedo e com boa disposição. Começámos a desmontar as 
tendas e a arrumar as nossas coisas, enquanto os professores preparavam o pequeno-almoço. Reconfortados 
com um ótimo pequeno-almoço partimos para um novo dia de aventuras. Fomos a pé até às instalações do 
Parque Príncipe Perfeito. 
Começámos as atividades no “Radical Park” onde realizámos a escalada, os circuitos de pontes, os karts e o 
slide. Foi uma manhã muito divertida! 
Reunimo-nos todos para almoçar à sombrinha de uns carvalhos. A ementa constou de pizzas, cerejas, 
gelatinas, imensa comida que ficou na mesa à disposição durante a tarde. Serviu, ainda, para partilhar com um 
grupo de vizinhos. 
Durante a tarde tivemos a oportunidade de disfrutar da piscina e de conviver com os nossos amigos. 
Antes de nos despedirmos voltámo-nos a reunir e estivemos durante algum tempo a conviver e a fazer o 
balanço sobre as atividades realizadas. 
Gostamos muito destes dois dias, pois tivemos a oportunidade de acampar e de passar mais tempo com os 
nossos amigos e de conhecer melhor a cidade de Viseu. 
Obrigada aos nossos professores de Educação Moral Religiosa Católica, Carlos e Susana, por nos 
proporcionarem estes momentos. E, também, aos DT. Salomão e Fernanda por nos acompanharem. 

                                                     As alunas: Gabriela Rodrigues, Mariana Carvalho e Paula Martins 
 


