
Sábado, 29 de março 2014 

Bonjour! 

Vamos para França! 

A hora prevista para chegarmos à escola era 12h30. Saímos da Lourinhã às 14h00, depois de ouvirmos 

um discurso inspirador do nosso querido Diretor… 

A viagem foi acompanhada por várias malas a cair, pessoas a tentar dormir, exceto o Bernardo que não 

teve problemas em adormecer, mas sim a acordar. 

Passámos a fronteira por volta das 18h30 e a Professora Sílvia disse-nos que tínhamos de adiantar os 

nossos relógios uma hora, o que foi confuso porque nessa noite também mudou a hora, o que fez com 

que em poucas horas avançássemos os nossos relógios 2 horas. 

Até à hora do jantar (22h00- Portugal, 23h00- Espanha), 

ouviu-se música, conversou-se e tentou-se dormir. Depois do 

jantar, começa o Carnaval! Depois das luzes apagadas, 

certos elementos do grupo incomodaram até às 3h00, 

falando, rindo e tirando “selfies”, mesmo após terem sido 

avisados várias vezes. 

Impulsionados pela Mara, certas pessoas começaram a dormir no corredor, tentando ficar mais 

confortáveis.  

Concluindo, a nossa primeira noite foi mal dormida, cheia de risota, música e sono… 

Andriana, Inês Almeida e Maria Carolina 9ºB 

 

Domingo, 30 de março 2014              

                                                     Salut, 

Hoje, a maioria das pessoas acordou bem cedinho, para um dia de domingo 

(6h00 / 7h00). Já estamos em França e, antes de seguirmos para o 

Futuroscope, parámos numa estação de serviço onde tomámos o pequeno-

almoço, fomos à casa de banho e lavámos os dentes. Depois disso, 

partimos para o Futuroscope para começarmos um dia cheio de diversão. 

No início, antes de entrarmos, houve uma 

pequena confusão, o que levou a Prof.Sílvia a ficar um pouco sob pressão. 

Com isso, sacou o seu apito (seu fiel amigo) e apitou com tanta força que 

nos calámos logo. 

De seguida, a Stora organizou os grupos de alunos para a contagem. 

Fizemos uma foto de grupo e entrámos. Assim, começámos o nosso grande 

dia de diversão.   

Em primeiro lugar, fomos ver “Voyageurs du Ciel et de la 

Mer” e pelo caminho encontrámos figuras / brinquedos do 



Principezinho ou “ Le Petit Prince” e a Professora Maribel ficou entusiasmada e até pediu 

para lhe tirarem uma foto ao lado das figuras. Depois daquele filme num écran gigantesco 

que passava por baixo dos nossos pés, fomos para “La Machine à voyager dans le Temps”. 

Estivemos muito tempo na fila, à espera, mas houve um pequeno problema e não pudemos 

entrar. Como já tínhamos estado muito tempo à espera, mais tarde, pudemos voltar para lá e 

entrámos pela porta V.I.P. Mas ao longo do dia, entrámos em vários pavilhões onde pudemos 

assistir a filmes fantásticos em 3D e em 4D. Destacam-se os pavilhões dos “Robots” e do 

“Arthur e os Minimeos”, onde vivenciámos emoções 

fantásticas. Foi pena o André (8ºA) não poder assistir 

porque estava maldisposto e até vomitou  

Já à tarde, a Professora Sílvia dividiu a nossa “turma” em 2 grupos: os 

que queriam subir à Girotour e outros que queriam ir às compras €€€. 

Depois disso, fomos jantar. A maioria não 

gostou da entrada, mas o prato principal era 

bom. 

A seguir, o João (8ºB) perdeu o 

telemóvel. Ainda tentou encontrá-lo, 

mas sem sucesso!!!!  

Assistimos a um espetáculo noturno fantástico na rua. Era uma 

mistura de luz, água, fogo e som. Fabuloso!!!!  

E, no fim, fomos buscar a nossa bagagem e fomos para o hotel, 

atrás da D.Cássia (representante da agência de viagens). 

Quando chegámos, fomos preparar-nos para dormir, depois de termos tomado o tão desejado banho!   

Houve alguns curiosos a passear nos corredores, mas os Professores trataram logo de os repor no seu 

lugar e fomos dormir!!!! 

Mikhail Chetvertnoy, André Pinto, Rodrigo Damião (8ºA) 

 

Segunda, 31 de março 2014 

                                                                                                                                             

Bonjour! 

Hoje o dia começou com a viagem para PARIS! Levantámo-nos por volta das 

7h00/ 7h30, mas houve alguns preguiçosos que só se levantaram mais tarde… 

De seguida, tomámos o pequeno-almoço com uns belos “croissants” franceses: 

hummmmm!!! E tivemos que o pedir em francês, mas foi fácil para nós! E 

iniciámos a nossa viagem de 4 horas para a capital. Durante a viagem, alguns alunos aproveitaram para 

pôr o sono em dia, outros para se divertirem e, é claro, 

também para escreverem o Diário de Bordo!!! 

Parámos um pouco antes de Paris para abastecer o 

autocarro. Ao chegar à “Cidade Luz”, a Professora 



Sílvia começou a fazer-nos perguntas sobre os 

monumentos, estradas e de cultura geral sobre a 

capital, explicando-nos diversas coisas, à medida 

que íamos passando por elas. Depois de 

contemplar a beleza da cidade, andámos algum 

tempo nas ruas de Paris até chegarmos ao                   

restaurante: “Flunch”- Place Clichy.   

Após o almoço, caminhámos pelas ruas, na zona de 

Pigalle. No fim da avenida, avistámos a Basílica do 

Sacré-Coeur, no alto de Paris, onde tirámos muitas 

fotos. De lá, observámos toda a cidade: vista fantástica! 

Vimos todos os monumentos, à exceção da Tour Eiffel 

que se encontrava escondida por algumas árvores. 

Visitámos a Basílica e depois, para colocar o nosso francês à prova 

e comprar algumas lembranças, fomos à praça dos artistas (Place 

du Tertre), onde pudemos fazer caricaturas, ver quadros, provar crepes 

gigantes… As caricaturas mais controversas foram as da Audrey e da Mara!  

Deslocámo-nos para um local onde esperámos para ir jantar…mal nós 

sabíamos para onde íamos… Passada meia hora e com a barriga a dar 

horas, finalmente fomos jantar a um “restaurante surpresa” num centro 

comercial onde apenas estava o “nosso restaurante” aberto! Apesar da comida não ser 

a mais desejada, divertimo-nos muito e provámos comida chinesa !?   

Depois deste imprevisto, fomos logo para o hotel, até aos nossos quartos, para 

descansar… ! 

Mas o primeiro impacto não foi agradável para alguns alunos, que tiveram alguma dificuldade em gerir as 

emoções, quando se depararam com pessoas de raças diferentes! Os Professores explicaram que essas 

pessoas tinham tanto direito em estar no hotel como nós e que, apesar de serem diferentes, não 

deixavam de ser pessoas! A Professora Maribel até teve de ir dormir para o quarto de algumas meninas 

para ficarem mais descansadas! Pois Paris é mesmo muito maior do que a Lourinhã!!!  

E assim se passou o 3º dia da nossa GRANDE viagem! 

Bisous de Oleg Tkach, Rodrigo Leitão (8º C) Inês Almeida, David Silva, e Joana Marques. (9ºB) 

 

Terça, 1 de abril 2014 

Bonjour, 

Hoje de manhã, quando acordámos, fomos tomar o pequeno-almoço e quando acabámos fomos para o 

autocarro para irmos para Deuil-La-Barre, para conhecermos os nossos correspondentes. Ao chegar a 

Deuil-La-Barre, tivemos alguma dificuldade em encontrar o Colégio, porque as ruas eram muito estreitas 

e o nosso autocarro muito grande e não podia passar pelas ruas indicadas no GPS. Então o Professor 



Guillaume veio ao nosso encontro a pé, a correr, 

para nos ajudar. Foi um encontro inédito: a 

Professora Sílvia a correr de um lado da rua e o 

Professor Guillaume do outro!   

Ao chegar ao colégio, os nossos correspondentes e o Sr. Alberto Pereira esperavam-

nos com impaciência, pois, com tudo isto, atrasámo-nos 30 minutos! Receberam-nos 

calorosamente (alunos, professores e Diretora) e fizeram-nos um discurso em francês, 

claro, mas também o traduziram em Português, por uma aluna franco-portuguesa. Foi 

giro ouvir uma francesa falar em Português! E o André (8ºA) leu o 

nosso discurso em francês! Foi-nos oferecido um painel em 

azulejo, representativo do nosso intercâmbio escolar, com a imagem 

de Emilie du Châtelet e nós oferecemos um moinho, com os 

dinossauros da Lourinhã. A seguir, conhecemos os nossos 

correspondentes e todos juntos fizeram-nos uma visita guiada ao 

Colégio, muito diferente da nossa 

Escola!  

 

 

 

Almoçámos na cantina da Escola e saboreámos a  sobremesa, feita pelos nossos correspondentes, numa 

sala à parte, onde alunos e Professores trocaram presentes. As gomas desapareceram todas!!!!  

 

 

 

Falámos praticamente com todos e receberam-nos muito bem. Estivemos algum 

tempo a jogar basquete e outros jogos juntos e 

fomos, de seguida, patinar, “à la patinoire”. 

Divertimo-nos todos bastante, entre muitas quedas, 

fotos e outros… Uns aprenderam a patinar, outros 

não conseguiram largar a parede e outros ainda 

deslizaram perfeitamente…  



 

No final, foi-nos oferecido um lanche tipicamente francês e depois tivemos de nos despedir dos nossos 

novos amigos! 

No caminho de regresso, a Professora Sílvia deu-nos uma péssima notícia: assim como aconteceu há 

dois anos, não vamos conseguir subir à Tour Eiffel, na sexta-feira. Nem queríamos acreditar! Ficámos 

desiludidos!!!!   

Fomos para o hotel, enquanto os Professores foram às compras repor o 

stock de águas e fruta! Seguidamente, fomos a pé para um restaurante onde 

comemos sopa, carne, batata frita/arroz e mousse de chocolate. Estava 

delicioso e o dono até pôs música tradicional portuguesa!!! Como não era 

muito tarde e nos portámos bem, os Professores 

deixaram-nos ficar à vontade no hotel durante meia 

hora. Foi pouco, mas já não foi nada mau!!!  

 

                  Bruna Policarpo, Laura, Lisa e Afonso Eira (8ºB) 

 

Quarta, 2 de abril 2014 

Bonjour, 

Para começar bem o dia, o nosso despertador não tocou, o que fez com que apenas nos levantássemos 

15 m antes da hora do pequeno almoço!!! Ups!!! 

Chegando lá abaixo, descobrimos que a Professora Maribel havia sido abençoada pela manhã, isto é, 

enquanto fazia a sua corrida matinal com o Professor Goucha, foi apanhada por cocó de pombos!!! 

Risos!!!  

Depois do pequeno-almoço maravilhoso que este maravilhoso hotel nos fornece (pura ironia), fomos para 

o autocarro a caminho do Louvre para encontrarmos, novamente, os nossos correspondentes.  

Ver o Louvre não foi muito divertido, 

tivemos azar porque estava muita 

gente e não conseguimos realizar o 

trabalho preparado pelo Professor 

Guillaume. Éramos 90 no total e os 

Professores decidiram que era 

preferível separarmo-nos para 

tentarmos aproveitar ao máximo. Vimos a Mona Lisa entre outros quadros 

e esculturas fantásticos e ainda fomos à Galeria egípcia. Pena termos tido pouco tempo!!!  



Almoçámos (piquenique) todos juntos com os nossos correspondentes nos  

“Jardins des Tuilleries” que ficam à frente ao Museu do Louvre e tivemos a 

companhia de uns simpáticos pombos e corvos. Estava bastante agradável!  

 

Depois do almoço, fomos para o Palácio de 

Versailles e visitámos o Palácio de Louis XIV e seus 

jardins. Ainda tivemos a oportunidade de nos 

transformarmos em príncipes e princesas e 

dançarmos uma valsa no salão dos espelhos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte mais interessante foi quando fomos para o jardim e convivemos pela 

última vez com os nossos correspondentes. Passados uns 20 minutos, 

tivemos mesmo de nos despedir dos nossos amigos franceses, o que foi um 

pouco triste: portugueses de um lado e franceses do outro, fizemos filinha 

indiana e cumprimentámos todos. Quem aproveitou mais a despedida foi o 

“Begas” (Bernardo) que beijou todos os correspondentes (rapazes e 

raparigas)!!!  

 

A seguir à despedida e já no autocarro, os Professores distribuíram uns “ Carambars” (caramelo 

tipicamente francês, com umas adivinhas) e dirigimo-nos novamente para a capital, onde jantámos num 

outro Flunch e onde a maioria comeu um delicioso “ Cordon-bleu”. Depois desse jantar, alguns foram ao 

McDonald’s comer um gelado, o que deixou a empregada cansada, pois estavam sempre a pedir a 

mesma coisa! 

Como já era de noite, fomos visitar Paris de autocarro, o 

que nos permitiu ver os principais monumentos 

iluminados, entre eles a Tour Eiffel, que foi considerada a 

mais bonita. De seguida, saímos do autocarro e fomos 

para debaixo do Arc de Triomphe, onde tirámos muitas 

fotos e tentámos encontrar o nome de um militar 



português. Finalmente conseguimos responder às perguntas da Professora 

Sílvia que nos questionou sobre o que era a “Place Charles de Gaulle” e o 

outro nome dado ao Arc de Triomphe. O outro nome era “L’Etoile” porque a 

rotunda forma uma estrela, devido às diversas avenidas que dela saem e a  

“Place Charles de Gaulle” não é mais do que a própria rotunda. Brincalhona 

a Professora Sílvia!!!  Quem acertava nas respostas ganhava um 

carambar!!!  

 

Já cansados, fomos para o hotel descansar, pois no dia seguinte, iríamos à Disneyland, um dia que toda 

a gente esperava com ansiedade!  

 

 

Mara, Ana Beatriz, Audrey e Daniela (9ºC) 

Quinta, 3 de abril 2014 

Bonjour, 

Mesmo depois do ralhete que a Prof.Sílvia deu no dia anterior, houve quem chegasse novamente 

atrasado! 

Tomámos o pequeno-almoço no hotel e saímos por volta das 9h20! Um pouco tarde… 

 

 

 

 

 

 

Íamos para a Disney… Para muitos um sonho realizado…. Chegámos por volta das onze!   

Mal chegámos, tivemos o nosso primeiro percalço: o 

restaurante, onde tínhamos planeado almoçar, estava fechado 

e tivemos de arranjar um plano B que nos saiu um pouco mais 

caro do que o previsto (896€). O tempo de espera foi um pouco 

elevado e, para se entreterem, os alunos arranjaram inúmeras 

alcunhas para pedir o facebook a rapazes alemães. Depois 

tivemos a nossa melhor refeição: piza ou lasanha, sobremesa e 

acompanhamento à escolha. Nesta refeição os Professores não 

deram o exemplo, pois não comeram a piza toda e andaram a 

distribuí-la pelos alunos! 



Depois do nosso excelentíssimo almoço e como nos portámos 

excelentemente bem no dia 

anterior, a Professora Sílvia 

deu-nos liberdade para 

formarmos os nossos grupos e 

fazermos o que quiséssemos 

até às 17h00, promessa de 

que não se veio a arrepender, visto que, à hora marcada, 

ninguém faltou e todos respeitaram as diversas indicações e 

assim, nos proporcionou mais 2h45m de liberdade que foram 

exemplarmente aproveitadas com enorme sensatez e 

responsabilidade. 

Entre as inúmeras diversões, 

as mais “famosas” e 

escolhidas pelos alunos foram 

o “Space Mountain”, o “Big 

Thunder”, a Casa Fantasma 

“Phantom Manor” e os 

“Pirates of the Caribbean”, 

mas infelizmente, uma das atrações mais esperadas, o “Indiana 

Jones”, encontrava-se encerrada para manutenção. E ainda vimos a parada a desfilar… 

E como não podia deixar de ser, fomos fazer as típicas compras e 

quase que levámos as lojas ao esgotamento de stock. Depois das 

compras, diversões e afins, juntámo-nos no coreto, à entrada, na hora 

prevista e cantámos o hino nacional, como vem a ser hábito todos os 

anos. Terminámos lançando um grande VIVA à Lourinhã!!!!   

 

De seguida, fomos jantar ao McDonald’s, jantar que agradou a quase todos, mas 

houve alguns que não gostaram dos molhos. Tivemos todos de escolher novamente 

os menus, pois havia alguns esgotados.  

Ao jantar, mais um grupo de Alemães voltou a 

meter-se connosco, tal como no 

almoço, ou seja, nós próprios nos 

encarregámos do Intercâmbio Cultural. 

Depois do jantar e pela primeira vez 

durante toda a viagem, apanhámos 

chuva, neste caso “ meia dúzia de 

gotas”. O plano era irmos, a seguir, ver 

o espetáculo noturno, mas, devido ao regulamento do horário dos Srs. 

Motoristas, não nos foi possível ver o espetáculo, ansiado por alguns, e 

fomos para o autocarro.  

 



No autocarro, foi praticamente 100% de diversão e 100% de 

cantorias. Depois de cantarmos a nossa canção, a primeira a estrear 

o microfone e que cantou por duas vezes foi a Mara, mas sem dúvida 

que o pedido mais aguardado 

da noite foi do Professor Bruno 

Goucha e para mim a 

desilusão da noite, visto que 

sou um benfiquista ferrenho e 

que o Professor Bruno  foi 

cantar o Hino do Sporting! O Mikhail também brilhou no Karaoke, 

cantando a música “Glad You Came”, mas a Professora Ana não 

lhe ficou atrás, cantando uma música desconhecida por todos, 

mas que levou os alunos ao momento mais divertido da noite.  

 

 

De seguida, chegamos ao hotel para a nossa última noite, neste maravilhoso hotel “première classe”, 

cujos rececionistas são um pouco assustadores, segundo alguns… 

À chegada ao hotel aconteceu um dos episódios mais hilariantes do dia: o Florian ia para comprar uma 

cola e o João Pires, que estava encostado à máquina, tirou um chocolate quente, para desespero do 

Florian que viu o seu euro “ ir à vida” e para divertimento dos que, como eu, presenciaram animadamente 

esta cena! 

 

Foi um dia único para todos que puderam visitar um local que, por certo e para a maioria, nunca mais 

poderão visitar, um local de magia, diversão e muitas recordações de infância que ficarão eternizados nos 

nossos corações. Foi um grande dia que, penso que todos, como eu, adorámos!!!! 

 

João, Simão, Ana Beatriz (Ribamar) e Inês Baltazar (9ºB) 

 

 

Sexta, 4 de abril 2014 

                                                                                     

Bonjour,  

Hoje foi o nosso último dia da Visita Cultural 

em que estivemos em Paris! 

 

 



Tomámos o pequeno-almoço por volta das 8h00, exceto alguns “dorminhocos” que 

se esqueceram novamente do despertador e que não escaparam novamente ao 

ralhete dos Professores!!! 

Depois de arrumarmos, outra vez, toda a nossa bagagem, 

fomos à Catedral de Notre Dame de Paris, onde também 

tivemos oportunidade de tirar uma foto no ponto zero das 

estradas de França. Após a  visita à Catedral, fomos à ponte 

dos cadeados, onde alguns prenderam os seus cadeados e onde saudámos dois 

recém-casados! Depois fomos para uma Avenida que tinha muitas lojas de 

“souvenirs” e foram as nossas últimas compras!  

 

 

 

 

 

Depois de comprarmos as lembranças, fomos à entrada do Museu 

Georges Pompidou, mas lá as lojas eram muito caras, então 

poucos compraram coisas.   

 

 

Às 12h45, fomos almoçar a um outro Flunch. Depois do almoço, 

caminhámos até à Tour Eiffel, durante 3 horas. Foi um passeio 

cansativo, mas interessante, pois tivemos a oportunidade de ver de perto 

vários monumentos e passear à beira do rio Sena: passámos pelo 

Louvre, les Jardins des Tuilleries, a Ópera,  a Assembleia,  La Place de 

la Concorde, onde nos deparámos com muito trânsito e confusão com a 

polícia, o Museu D’Orsay,entre outros… mas lá chegámos à Tour Eiffel, 

onde… a Professora Sílvia… desmentiu a sua mentira do dia das 

mentiras… de não podermos subir à Tour Eiffel e ficámos todos ENTUSIASMADOS… 

mas “zangados” com a Professora!  

 

 

 

 

 



Subimos até ao segundo andar e 

tirámos umas fotos. Seguidamente, 

fomos para uma fila enorme, onde 

muita gente nos passou à frente e o 

grupo ficou separado. Já estávamos 

muito cansados, mas lá conseguimos 

subir até ao 3º andar. Lá em cima, 

maravilhámo-nos com a esplêndida vista sobre Paris, mas 

estava briol e decidimos abrigar-nos junto dos aquecedores.   

Depois de uma subida e descida de 274 m, fomos para a fila do “Bateau-mouche”, onde ficámos uma 

eternidade à espera.  

Quando chegou a hora de embarcarmos, 

não pudemos ir para a parte de cima, 

pois estava frio,mas, mesmo assim, foi 

uma viagem interessante, pois, graças 

aos telefones que nos contavam, em 

português, a história da cidade e dos 

diversos monumentos, conseguimos ver 

Paris, ainda, de uma outra forma!!! A viagem durou uma hora e foi 

giríssima. Saimos de dia, assistimos ao pôr do sol e quando regressámos a Tour Eiffel acolheu-nos toda 

iluminada! Foi mágico! Assim nos despedimos da cidade das Luzes, da Capital francesa, de Paris! Uns 

cansados, outros (poucos) com saudades de casa, mas todos muito felizes!!! 

 

 

 

 

Como saímos tarde demais, os restaurantes já estavam fechados, 

mas desta vez não fomos jantar ao chinês, fomos ao “ Casino” 

(atenção: era uma estação de serviço) e comprámos algumas 

sandes: sandes com água: melhor do que nada!!!  

 

 

 

 

 

Rafael, Beatriz Marques, Beatriz Ferreira e André (8ºC)  

 

 



Sábado, 5 de abril 2014 

Estamos na reta final da nossa Visita Cultural. Dormimos ou tentámos dormir durante toda a noite e já 

passámos a fronteira de França e encontrámo-nos em Espanha. Acordámos às 8h00, e tal como nos 

outros dias, com o “Bonjour” da Professora Sílvia ao microfone e a dizer que íamos parar para ir à casa 

de banho. Passadas umas duas horas, fomos tomar o pequeno-almoço, perto 

de Burgos, no mesmo local onde tínhamos jantado, uma semana 

atrás…saudades… 

A viagem é longa…mas houve várias brincadeiras até agora: as meninas do 9º 

ano fizeram duas tranças e ficaram bastante giras! Entre essas brincadeiras, 

houve as malandrices de fazer coisas às pessoas que estavam a dormir! Até 

agora foram pintados com batom, o António, a Gabriela e eles dizem que ainda 

não acabaram de “atacar”!!! 

Antes do almoço, vimos dois filmes policiais/ comédia, mas alguns não viram, pois estavam a dormir ou a 

ouvir música. O almoço foi muito perto da fronteira portuguesa, no mesmo sítio onde lanchámos, no 1º dia 

da viagem… saudades…A comida estava boa…acho que todos gostaram… 

Depois, voltámos para o autocarro e passados alguns minutos a 

Professora Sílvia fez a contagem decrescente para a passagem da 

fronteira: 3…2…1…PORTUGAL!!! Os motoristas avisaram que 

chegaríamos à Lourinhã por volta das 19h00. 

Depois, começámos a ver outro filme, também cheio de ação. Uns 

jogam nos seus tablets, nos telemóveis, vê-se o filme, dorme-se e há 

sempre gente a ouvir música! É assim que se passam as horas no autocarro! 

Entretanto, nestas últimas horas, os ânimos subiram: os do 9º ano começaram a tentar fazer um desafio 

com um jogo, tentando fazer “o jogador” perder, o que causou algum riso, pois eram bastante criativos! 

Um colega nosso do 9ºB (o Bernardo) foi vítima de boxers rasgados, com a tentativa do Miguel (8ºC) 

fazer um “cuecão”. 

Agora já só falta 1 h para chegarmos à nossa Lourinhã. Estamos quase a voltar para a nossa zona de 

conforto! 

Chegámos!!!! 

Ao dar a volta à rotunda, começámos a avistar alguns pais. 

Estavam todos contentes e, ao sair do autocarro, tivemos direito 

a uma grande salva de palmas!!! 

Grande Semana !!! Ficará para sempre! 

  Comme un grand souvenir!!! 

 

Eva, Ana Sofia, Inês Correia (8ºA) e David Silvério (9ºB) 



“Nesta viagem adorei o Futuroscope, a Disneyland, subir à Tour Eiffel e andar de barco no rio Sena. O 

que menos gostei foi do hotel primeira classe. Com esta viagem consegui criar laços com muita gente. 

Adorei conhecer o meu correspondente e estar no colégio. Com esta viagem houve duas coisas que me 

marcaram muito: a cultura e as pessoas. Em Portugal, as pessoas são muito fechadas e algumas 

antipáticas e em França toda a gente é simpática! Os professores e os condutores foram espetaculares.” 

                                                                                                                 Laura 8ºB  

“Adorei esta viagem, principalmente a parte de convivermos todos juntos, durante aqueles dias todos. O 

dia que mais gostei, foi quando fomos à Disneyland porque foi quando a stora nos deixou estar mais à 

vontade e andarmos a ver aquilo tudo, que foi mesmo brutal. A parte que eu gostei menos, foi de acordar 

todos os dias muito cedo, mas tinha de ser para aproveitarmos tudo ao máximo. Mas no final de tudo, foi 

uma experiência incrível. Nunca irei esquecer!” 

Bernardo  Pereira 9ºB e Miguel 8ºC 

“Primeiro, acho que esta viagem foi muito divertida e aprendi também muitas coisas graças a ela. O hotel 

não foi como eu pensava devido a alguma sujidade, mas isso não nos impediu de passar muito bons 

momentos. Nos primeiros dias, não consegui realizar que estava em Paris, parecia um sonho…e foi! 

Paris pareceu ter “duas faces”, a de dia e a de noite. Adorei ter visto a cidade de noite! O meu dia 

preferido foi, sem dúvida, o da Disney. Acho que, graças a esta viagem, sou mais responsável e ganhei a 

confiança dos meus pais (ainda mais) e professores. Queria agradecer a todos os professores (que foram 

muito bem escolhidos) assim como os motoristas e a D.Cássia. Mas queria agradecer especialmente à 

professora Sílvia. Sem si, esta viagem não teria acontecido. Deu uma hipótese única a muitos…” 

Audrey 9ºC 

“Gostei muito desta viagem porque com ela aprendi novas culturas, outro tipo de gastronomia e 

principalmente deu para entender como é a pronúncia francesa. O que mais gostei foi de poder interagir e 

falar com os nossos correspondentes em Deuil-La-Barre. Também gostei de ir à Disneyland Paris, ao 

Futuroscope e à patinagem. O que menos gostei foi do restaurante chinês. Esta visita cultural foi 

espetacular e espero que este intercâmbio escolar se realize por muito mais tempo.” 

Beatriz Marques 8ºC  

“Adorei a viagem, apesar do hotel em Paris não me ter agradado muito. Foi uma viagem cansativa, mas 

inesquecível. Deu para perceber que os professores podem ser pessoas fixes, desde que não estejam 

dentro da sala de aula. Se não fosse pelas saudades que sinto dos amigos e familiares, não me 

importava de lá ficar. Pensava que a comida fosse pior, o que me surpreendeu. Adorei mesmo!” 

Mara 9ºC 

“ O que gostei mais nesta viagem foi sem dúvida o Futuroscope, foi uma experiência única que compensa 

imenso o facto de passarmos tantas horas no autocarro! O dia que também adorei foi o dia em que fomos 

a Deuil-La-Barre: foram todos super simpáticos e acolhedores! O que desgostei foi só o hotel “Première 

Classe” porque de resto, tudo o que cançou valeu muito a pena!!! Em geral, foi uma das melhores 

semanas que já tive! Gostava de repetir!” 

Inês Correia 8ºA 

 



“Foi uma viagem surreal. Ainda não acredito que alguma vez saímos do território nacional! Pontos altos 

há muitos: a vista sobre Paris do Sacré-Coeur, o Futuroscope, o hotel do Futuroscope, a subida à Tour 

Eiffel, os correspondentes, o Bateau-Mouche… Para mim, o que bateu a escala foi mesmo a patinagem! 

Foi onde consegui divertir-me imenso e andar livremente. Foi o melhor momento! A Disney também foi 

divertida, assim como a convivência com todos. Não gostei assim tanto do hotel e do controlo apertado 

que tivemos no mesmo. Como é claro, também não gostei dos atrasos sentidos. Paris é realmente uma 

beleza e obrigada por esta oportunidade!” 

Maria Carolina 9ºB 

“ A viagem foi bastante divertida e uma ótima experiência. Falar com os franceses para comprar as coisas 

que queríamos foi embaraçoso ao princípio, mas depois foi-se normalizando. Adorei o Futuroscope, os 

filmes em 3D e 4D. Os museus foram muito interessantes e tinham pinturas e esculturas muito 

interessantes. Não gostei de dormir no autocarro porque tive dores de barriga e quase vomitei! O que 

mais adorei foi a Eurodisney por causa das montanhas russas. A viagem foi espetacular!” 

Ana Sofia 8ºC 

“Das muitas viagens que fiz, esta foi, sem dúvida, a predileta. Não posso eleger algo que não tenha 

gostado, porque até as coisas piores se tornaram bastante divertidas. Recordo-me daquele horrível, mas 

maravilhoso jantar chinês, o mais divertido! A sensação foi de “mais liberdade”. A visita foi muito boa 

também para crescer um pouco interiormente. Mas sem dúvida, o melhor da viagem foi as pessoas 

maravilhosas que conheci. Falei com todos e dei-me bem com todos e sei que ganhei amigos para a vida. 

Adorei tudo. Consigo destacar o pior momento, aliás conseguirei… o pior momento vai ser quando me 

tiver de despedir de todas estas pessoas…” 

João Canelas- 9ºD Ribamar 

“ Gostei muito dos professores, acho que fizeram um trabalho excelente, preocupados sempre com um 

sorriso na cara para nós. Os condutores foram bons para nós, pois ajudaram-nos com as malas e foram 

muito simpáticos. Gostei muito dos meus colegas, acho que houve uma grande cumplicidade entre todos 

nós. Esta viagem realizou um dos meus sonhos! Não gostei do hotel em Paris, senti-me insegura e com 

medo das pessoas que lá estavam. Não gostei do restaurante chinês. Acho que não tinham muitas 

condições. Adorei conhecer o meu correspondente e tenho a certeza que vamos começar a falar mais. 

Amei esta viagem! Ajudou-me a fazer novas amizades e vai ficar marcada para sempre.” 

Inês João 8ºA 

“ Nesta viagem, além de conhecer Paris e visitar alguns monumentos, gostei imenso do convívio com os 

outros alunos e da forma como todos os professores nos trataram bem. Os locais onde comemos, a 

pizaria, o Mac Donald’s, o Flunch, o Chinês, foram todos ótimos lugares, em que experimentámos 

comidas muito boas. Também gostei dos hotéis em que estivemos, apesar do de Paris ter um cheiro 

muito intenso a incenso. Adorei os dias que passámos com os correspondentes, andei pela primeira vez 

de patins de gelo e conheci os correspondentes. Gostei dos quadros do Louvre, da visita ao topo da Tour 

Eiffel e do Sacré-Coeur e de todos os outros lugares. Foi uma semana espetacular, apesar do cansaço!” 

David Silvério 9ºB 

 

 



“O que mais gostei nesta viagem, foi a maneira como todos nos demos uns com os outros, as novas 

amizades, o trabalho de grupo e o apoio de todos. Gostei também de todos os divertimentos, risos e 

passeios, apesar das dores no corpo. Para mim, foi uma experiência inesquecível e aprendi muito com 

ela.” 

Mariana 8ºA 

“Toda a viagem foi óptima, convivemos, divertimo-nos, visitámos novos monumentos… Apesar de haver 

certos contratempos, como o restaurante chinês, não vermos o espetáculo da Disney e do hotel não ter 

sido o melhor, a viagem correu muito bem e também se não houvesse estes acontecimentos, a viagem 

não tinha sido tão ativa e divertida!  O restante foi só pontos positivos, pois adorei tudo o que fizemos e 

esta viagem ficará marcada para todo o sempre. Para além do que aprendemos nas aulas sobre França, 

o facto de estarmos no “terreno” é muito diferente! É diferente em vários sentidos, pois pudemos treinar o 

nosso francês com verdadeiros franceses, provar comida típica, ver arquitetura de Paris, certos modos de 

vida das pessoas em França e isto são coisas que não se podem aprender na sala de aula. Concluindo, 

esta viagem permanecerá no meu coração para sempre e criei laços mais fortes com os meus colegas.”  

Joana 9ºB 

“Esta viagem representou, para mim, um renovar de experiências gratificantes, tanto a nível pessoal, 

como profissional. As experiências atrás referidas relacionam-se com a profusão de cheiros, melodias, 

paisagens, encontros e histórias, cujo valor é impossível de descrever com estas simples palavras. 

Obrigada!” 

Prof. Fátima Boletas 

“ Na minha opinião, a visita cultural é uma atividade extremamente enriquecedora, pois permite aos 

alunos não só o contacto direto com a língua e a cultura francesas, mas também com outras culturas  

(raças, religiões, costumes,…), estimulando a reflexão sobre a própria cultura e valores. Desse modo, 

contribui para a construção da identidade do aluno e para o desenvolvimento de uma atitude mais 

tolerante perante a diferença. Por outro lado, independentemente das áreas do saber implicadas na visita, 

considero que esta funciona como um incentivo à autonomia do aluno. O programa pareceu-me muito 

bem organizado, revelando-se abrangente, mas equilibrado na sua diversidade e permitindo uma 

excelente gestão do tempo. Como professora, vejo a oportunidade de participar nesta visita como uma 

experiência gratificante e enriquecedora a nível pessoal e profissional. Obrigada pelo convite!” 

Prof: Ana Oliveira 

 

“ - A professora não se cansa de fazer todos os anos a mesma coisa? Eu era incapaz!” dizia o Miguel do 
8ºC.   
-Não, não me canso! Para já, porque todas as visitas culturais são sempre diferentes, têm um tronco 
comum, mas nunca são iguais, e depois, e muito mais importante, os atores são sempre outros, o que as 
tornam, todas elas, únicas e inesquecíveis! Confesso que me sinto sobrecarregada com a organização, 
ao longo de todo o ano, mas poder contribuir para o crescimento de todos estes adolescentes é muito 
gratificante! Presenciar as descobertas que todos vão fazendo ao longo desta semana, é algo que 
também não se concebe em sala de aula. Por isso, continuo a considerar que este projeto deve 
prosseguir, uma vez que, e a pedido do Diretor, todos representaram, de forma digna o nosso 
Agrupamento em França. Desta forma, se depender de mim, saibam que podem continuar a contar 
comigo! E sou eu que vos agradeço … a todos! 

Prof: Sílvia Barros 


