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VIAGEM INTERCÂMBIO A LISBOA 

 

20 de outubro de 2011 

Hoje começou o intercâmbio de Portugal. Encontrámo-nos todos no aeroporto de Düsseldorf às 7h da 
manhã. O nosso avião aterrou às 11h05 em Lisboa. Depois apanhámos um táxi para a Pousada da 
Juventude do Parque das Nações, que foi onde ficámos hospedados a semana toda. 

A seguir ao almoço fomos passear pelo Parque das Nações. Ali vimos a Ponte Vasco da Gama, a 
estátua da rainha D. Catarina de Bragança, que foi rainha de Inglaterra e Princesa de Portugal. Foi ela 
que levou o chá para Inglaterra. Continuámos com a nossa volta pelo Parque das Nações até pararmos 
na estação dos teleféricos, onde apanhámos um até ao Oceanário. 

O nosso tema da visita ao Oceanário era “Para, escuta e olha – biodiversidade”. Foi muito giro e 
interessante ver os animais e ao mesmo tempo ouvir coisas sobre essas espécies. Para além disso, o 
nosso guia “apresentou-nos” o Vasco – a mascote do Oceanário. 

O Vasco chama-se assim primeiro por causa da Ponte Vasco da Gama e segundo “Vasco” tem um 
significado importante, que é: 

 
V vamos 

 
A ajudar 

   a 
S salvar 

   e a 
C conservar 

   os 
O oceanos 

 

21 de outubro de 2011 

No segundo dia, fomos a Belém de autocarro. Primeiro fomos ao Mosteiro dos Jerónimos, onde vimos 
algumas divisões, como o refeitório, e também a Igreja do Mosteiro. 

Frente ao Mosteiro dos Jerónimos fizemos um pequeno lanche, antes de seguirmos a pé para a Torre 
de Belém, que visitámos por dentro. 



Almoçámos no McDonald´s de Belém e, para desmoer o almoço, fizemos uma pequena pausa no 
jardim de Belém. Estava muito calor nesse dia! 

Em seguida, fomos ao Padrão dos Descobrimentos. Para chegar lá acima houve quem quisesse ir 
pelas escadas, mas a maioria preferiu ir de elevador. A vista lá de cima é muito bonita e vê-se bem a 
rosa dos ventos que está no chão e que foi oferecida a Portugal pela África do Sul. 

O lanche foi, claro, nos famosos Pastéis de Belém, que são muito saborosos! 

Às 20h00 fomos jantar com alguns familiares na Pousada. Depois ainda demos um passeio pelo 
Parque das Nações. 

 

22 de outubro de 2011 

Graças aos conhecimentos da Doutora Ângela1, pudemos ir ao cimo do arco da Rua Augusta, na Baixa 
de Lisboa! Só poucas pessoas é que podem ir lá acima, uma vez que está fechado ao público. Nós 
fomos lá com a arquiteta responsável pelo arco. A senhora foi muito simpática e explicou-nos tudo! 

Antes de irmos ao arco, fomos a um café onde Fernando Pessoa costumava ir: Martinho da Arcada. 
Hoje ainda se encontra a mesa onde o poeta se sentava sempre, para além de fotografias e poemas 
nas paredes do café. 

Na parte da tarde, encontrámo-nos com a professora Lígia2, na praça do Rossio, e mais duas colegas 
do projeto que tinham mudado de escola no final do último ano letivo. Fomos todos juntos ao Castelo 
de São Jorge. No fim da nossa visita, entregámos uns porta-chaves, que trouxemos de Essen, às 
nossas colegas de intercâmbio. 

Depois às 20h00 tínhamos encontro marcado com uma convidada especial, que não sabíamos quem 
era, na Pizza Hut do Centro Comercial Vasco da Gama. A professora Catarina nem precisou de nos 
dizer quem era porque já tínhamos adivinhado: era a senhora Manuela Ribeiro, autora do livro que 
lemos nas férias “Um Mistério até ao Fim”! Tivemos a oportunidade de falar com ela e de lhe fazer 
algumas perguntas. Foi muito giro! 

 

23 de outubro de 2011 

Apanhámos de manhã o autocarro turístico, que se chamava “Yellow Bus”. Vimos a Praça de Touros, a 
Avenida da República, o Palácio de São Bento, entre outras coisas. Saímos no Cais do Sodré, onde 
apanhámos de seguida o barco para Cacilhas e depois o autocarro para o Cristo Rei. Subimos de 
elevador e pudemos ir até aos seus pés – estava muito, mas muito vento! Quando fomos para baixo, 
ainda fomos ver a capela e depois regressámos a Lisboa. Assim que chegámos começou a chover 
bastante e fomos para os Armazéns do Chiado abrigarmo-nos e almoçar. A chuva não parou e fomos 
de metro para a estação do Oriente. Ficámos o resto do dia na pousada.  

 

 

                                                           
1 Ângela Nunes, doutora em Antropologia da Educação, no âmbito do seu projecto de investigação Crianças na Diáspora Portuguesa, 
financiado pela FCT/Portugal. Acompanha o Projeto Intercâmbio desde o seu início. 
2 Lígia Baptista, professora de Matemática na Escola Secundária Professor José Augusto Lucas em Linda-a-Velha, responsável pelo Projeto 
Intercâmbio em Portugal. 

http://projecto-intercambio.blogspot.com/


24 de outubro de 2011 

Neste dia, fomos visitar a escola que faz o intercâmbio connosco: a Escola Secundária Professor José 
Augusto Lucas, em Linda-a-Velha. 

Quando lá chegámos a diretora levou-nos à sala de aula, onde estava a professora Lígia. Os alunos já 
estavam à nossa espera! Estivemos a conversar e a responder às curiosas perguntas dos alunos, mas 
nós também lhes fizemos algumas perguntas. 

Almoçámos no refeitório da escola e a seguir ao almoço os alunos de lá mostraram-nos a escola e 
jogámos todos futebol. Foi muito divertido! 

Depois fomos para a biblioteca, onde conversámos com a diretora da escola. No fim, trocámos prendas 
entre todos e endereços de email. 

A seguir fomos novamente comer Pastéis de Belém e alguns de nós ainda compraram alguns para 
levar para a Alemanha. Antes de regressarmos à Pousada, fomos à Baixa comprar as últimas 
lembranças. 

A seguir ao jantar, e antes de fazermos as malas para o dia seguinte, aproveitámos para agradecer à 
professora Catarina, à Drª Ângela e à Comissão de Pais o esforço e trabalho que tiveram em organizar 
esta viagem maravilhosa com um pequeno presente. 

 

25 de outubro de 2011 

Apanhámos logo de manhã cedo 3 táxis para o aeroporto. 

Quando estávamos à espera de embarcar, encontrámos os alunos do curso de Português de Mülheim 
e de Duisburg, que tinham acabado de chegar de Düsseldorf com o avião com que íamos partir para a 
Alemanha! 

A viagem correu bem e chegámos a Düsseldorf às 15h40, onde já estavam os nossos pais à nossa 
espera. 

 

 


