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Diário de viagem 

 

Sábado, dia 12 de dezembro. 
Chegámos ao aeroporto de Thessaloniki e fomos 

recebidos por uma senhora, que conduziu o transporte  

que nos levou para o  Hotel Esperia, cujo dono se 

chama Paul Fakidis, e foi sempre muito simpático. 

Alojámo-nos no hotel e saímos para jantar. 

Regressámos, mais tarde, para descansar.     

 

 

 

 
Segunda feira, dia 13 de dezembro. 
Fomos recebidos muito atenciosamente na escola.  

Os responsáveis deram um cartão de identificação a 

cada aluno e a cada professor do projeto e 

ofereceram-nos também algumas comidas e 

bebidas típicas de Thessaloniki. De seguida, no 

ginásio da escola, os alunos do 1° e 2° ciclo 

apresentaram algumas danças tradicionais, 

acompanhadas por músicas tradicionais antigas.  

Depois da apresentação das danças, foi dado um 

saco a cada aluno do projeto, que continha um postal com uma romã desenhada pelos alunos daquela 

escola. Na parte de trás do postal desvendava-se o significado daquele desenho, a lenda que lhe estava 

associada e a importância daquele fruto naquela região. No interior do saco havia ainda uma peça de 

cerâmica pintada em forma de romã, também feita pelos alunos da escola e, por último, uma caneca a 

dizer Erasmus+.  

Depois disso, os alunos de todos os países apresentaram um vídeo sobre o seu país, a sua região e a sua 

escola.  

Após a apresentação dos vídeos, a professora Elizabeth 

(professora de TIC) apresentou-nos a profissão “User 

Experience Designer” e explicou-nos o objetivo e a 

importância desta profissão. 

À noite, saímos e fomos à avenida ver a árvore e as 

decorações de Natal. 

Mais tarde, fomos jantar a um restaurante tradicional, 

acompanhados por outros alunos e professores do 

projeto. 

 



 

 
Terça feira, dia 14 de dezembro. 

Fomos para a escola de acolhimento, onde formámos grupos de trabalho 

entre os alunos do projeto.  

A ideia subjacente à constituição dos grupos de trabalho era, da sua 

formação, constar um elemento de cada país participante. Os elementos de 

cada grupo efetuaram a sua apresentação aos restantes e iniciaram-se os 

trabalhos.  

O trabalho consistia em “avaliar” um site, previamente fornecido pela 

professora, apontando os seus pontos negativos e positivos e traçando 

soluções para o seu melhoramento. 

Depois de uma manhã muito produtiva, a trabalhar, à tarde visitámos o 

museu de ciência “NOESIS Thessaloniki Science and Technology 

Museum”. Este é um museu que nos permite 

descobrir a cultura da tecnologia e também o seu 

desenvolvimento científico. 

Aqui, no planetário, tivemos oportunidade de 

ver um documentário em 3D e, na parte 

científica e interativa do museu, visitar a 

exposição da história do carro.  

À noite, fomos jantar, numa pizzaria, com os 

nossos professores.  

 

 

 
Quarta feira, dia 15 de dezembro. 

 
Visitámos um museu, onde pudemos descobrir a 

história da antiga Grécia. Após a visita ao museu, 

almoçamos num restaurante local, com os alunos do 

projeto, e o autocarro transportou-nos até Pella, para 

um passeio cultural  com o grupo, onde pudemos 

visitar as antigas ruínas duma antiga cidade. 

Visitámos também uma localidade chamada Edessa, 

abundante em cascatas e riachos, onde passeamos e 

fizemos algumas compras nas lojas locais.  

Logo depois, voltámos ao hotel para podermos 

descansar e, de seguida, irmos jantar. 



 

 
Quinta feira, dia 16 de dezembro. 
Chegámos à escola de acolhimento e discutimos 

os pontos positivos e negativos do nosso trabalho 

com os nossos colegas. De seguida, tivemos uma 

pausa para o almoço com o grupo. Logo depois, 

voltámos para o hotel, para descansar, 

prepararmo-nos para um passeio por 

Thessaloniki e para o jantar de despedida com 

todos os que faziam parte do projeto (Erasmus 

+). 

 

 

 
 

Sexta-feira, dia 17 de dezembro. 
Apresentámos o nosso trabalho aos restantes grupos.  

Depois da apresentação, lanchámos e, de seguida, 

apresentámos o mesmo trabalho mas, desta feita, para 

os professores que faziam parte do projeto. Após a 

apresentação dos trabalhos, foi-nos entregue o diploma. 

Mais tarde, fomos visitar uma igreja ortodoxa, onde nos 

foi contada, por um padre, a história da igreja e qual o 

significado das peças e imagens que faziam parte da 

mesma.  

No final da visita, recebemos um presente do padre e 

tivemos oportunidade de conhecer a cozinha, que fica 

debaixo da igreja, onde várias pessoas cozinham, todos 

os dias, voluntariamente, para os sem abrigo e para os 

mais necessitados. 

Depois de uma emocionada despedida dos nossos colegas 

da Grécia, fomos para o hotel, onde os alunos da 

Lituânia, Turquia e Portugal organizaram uma pequena 

festa de despedida.  

 
Sábado, dia 18 de dezembro. 
Nós, grupo de Portugal, visitámos a parte mais alta da 

cidade, passeámos pelas ruínas e visitámos uma 

pequena capela, onde acendemos algumas velas. De 

seguida, visitámos um jardim urbano e, logo depois, 

voltamos ao hotel. Aí, preparámos as malas e fomos 

para o aeroporto, numa carrinha táxi. Mais tarde, 

chegamos a Portugal e demos por finda a nossa 

viagem. 

Uma viagem emocionante que ficará, para sempre, nas nossas memórias.  

 

 



As alunas Joana Sousa, Margarida Piqueiro, Matilde Mendes e Taísa Leite do 8ºano da Escola Básica 

Dr. António Augusto Louro 


