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Irlanda é um país muito conhecido pelas pessoas barrigudas que adoram cerveja, e que não fazem
mais nada para além de beber, a verdade é que um é país com muita história e costumes.
Vamos falar um pouco de Cork uma pequena cidade irlandesa situada no sul.
No dia 19 de fevereiro alguns alunos do Centro de Educação Integral foram de visita de estudo a Cork,
onde foram acolhidos pelo Sheila Hostel situado mesmo perto do centro da cidade, nesse mesmo dia não
conseguimos ver muita coisa, mas deu para tirar as primeiras impressões (dessas algumas delas muito más).
Algo que notamos ao chegar foi o facto de haver muitos sem abrigo naquela zona, ficamos a saber que
muito sem abrigo são ingleses, devido a rivalidade histórica entre Inglaterra e Irlanda que, ao contrário que
muitos pensam, não foi muito agradável.
Pudemos reparar que muitos destes sem abrigo eram dependentes de algo, tabaco, drogas, entre
outros... No entanto logo no primeiro dia pudemos notar que existe um grupo solidário onde oferecem
alimentos e estas pessoas de rua.
De facto, não é agradável de se ver pessoas a sofrer, mas também é bom saber que ainda existe
solidariedade e empatia entre as pessoas.
Algo que é notável nesta cidade é a quantidade de cadeias alimentares que existe, maioritariamente
fast food, que com o passar do tempo acaba por saturar, e o nosso estômago que está habituado a típica
comida caseira muitas vezes não aguenta. Algo que é muito usual é a UberEats, (em Portugal também já
existe, mas não tão abundante) sendo este transporte feito em bicicletas o que é muito positivo! O que nos
deixou mais reticentes foi um pouco a falta de higiene e segurança no contexto de trabalho destes espaços
públicos, mas é algo que poderá vir a ser mudado para melhor. São pessoas bastante simpáticas e criativas.
Acreditam na sorte e no que pode mudar, talvez seja por isso que conseguiram a sua independência a
cerca de 800 anos.
Imaginavas que era uma viagem que irias fazer?
- Sem dúvida que nunca passou pela cabeça conhecer um país como Irlanda. Se calhar por não ser
bastante conhecido e falado! Ma não deixa de ter a sua beleza natural e histórica, um povo tão lutador e
decidido pelos seus direitos e talvez à imagem de Portugal. Civilizado, mas não em demasia! Não gostam de
ser muito cliché talvez por isso é que a higiene e segurança não sejam os seus melhores dotes ou estejam na
primeira linha dos seus pensamentos.
Será que achas o local mais indicado para os teus
colegas em Erasmus?
- Em termos de alimentação não seria o melhor,
pois estamos habituados a ter um rigor sobre a variedade
do que comemos no dia-a-dia. Decerto que também não
exageramos na quantidade de picante e de sal. Mas é uma
nova forma de apreciar os costumes e ter consciência do
que é saudável ou não, Mas podemos admitir que os
irlandeses são pessoas de muitas raízes e dessas muito
boas, o facto da confiança que têm neles próprios, a sua
personalidade forte, vai ajudar muitos colegas a definir as
suas metas e orgulhar das suas origens. E é uma experiencia inesquecível!! Por isso esperemos que retirem
coisas boas e que o pratiquem no futuro!
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No segundo dia da nossa visita de estudo a Cork fomos conhecer o Teatro Everyman. Este é um dos
teatros mais antigos da cidade de Cork tendo sido inaugurado no final do século XIX.
O teatro foi-nos apresentado por dois atores, e ao contrário visitas guiadas a que estávamos
habituadas os guias não se limitaram a falar, ao longo da visita íamos sendo contemplados com pequenos
teatrais, o que nos fazia sentir como se estivéssemos a assistir a uma peça de teatro.
Com essa visita ficamos a saber que todo o teatro,
desde as estruturas do edifício a decoração do mesmo tem
inspiração no estilo vitoriano. Durante a visita conhecemos
a sala de espetáculos onde nós explicaram e podemos
também observar que só a metade da sala mais próxima
do palco é que está decorada, desde as paredes, o teto e
até os bancos são diferentes, pois esta era a zona onde os
espectadores mais ricos se costumavam sentar para ver os
espetáculos, conviver e beber, pois era muito usual as
pessoas iram ao teatro para verem os espetáculos e
beberem. Ainda nas laterais do palco tinham duas capsulas para as pessoas muito ricas que pagam para
serem vistas e não para verem os espetáculos.
As divisões entre o público pobre e o público rico não são só marcadas pela decoração mas também
pela entrada, o público mais pobre entrava por uma entrada na lateral, pela qual nos tivemos a oportunidade
entrar também pois hoje em dia é utilizada como saída de emergência, enquanto que o público rico entrava
pela porta principal, que dá entrada também para o public house (pub) do teatro. Um pub é um
estabelecimento onde são servidas bebidas alcoólicas e pequenos petiscos, os pubs são originários de países
Britânicos e com influência britânica.
Enquanto estávamos na sala de espetáculos foi-nos também contado e representado que por aquela
sala tinham passado artistas como Charlie Chaplin e Eugen Sandow, que é considerado o pai da musculação
e o criador do fisioculturismo.
Mas nem sempre o The Everyman foi apenas um teatro. Quando o apareceu o cinema os irlandeses
deixaram de ir ao teatro porque podiam ver os filmes, então para combater esse abandono ao teatro
decidiram que além de espetáculos de teatro também iriam ter sessões de cinemas, mas rapidamente
perceberam que as pessoas quando viam os filmes bebiam pouco o que para eles eram sinonimo de menos
dinheiro. Foi então que se lembraram de misturar o teatro com o cinema o que foi um grande sucesso.
Quando estávamos quase a terminar a visita ao teatro tivemos o prazer de conhecer o fantasma do
teatro que nos falou de algumas das peças de teatro que ela mesmo tinha representado naquele palco, como
a Annie, como é que tinha sido fazer a sua primeira chamada telefónica e como tinha sido bom os irlandeses
terem conseguido a independência.
Quanto finalizamos a visita ficamos com duas certezas a primeira é que os irlandeses eram muito
simpáticos e tinham um grande sentido de humor e a segunda foi que aquelas paredes ainda tem muitas
historias para contar.
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Nos passados dias 19, 20, 21 e 22 fomos a uma visita de estudo a Irlanda. Esta viagem surgiu com o
objetivo de irmos visitar os alunos que estavam a fazer Erasmus durante dois meses seguidos e aproveitamos
assim para matar algumas saudades.
Dia 19 o dia começou as 5h da manha no aeroporto com todos reunidos para embarcarmos assim em
direção a Londres. Já dentro do avião às 6h e meia esperávamos ansiosamente para a chegada a Londres
depois de 2h e meia de viagem.
Em Londres permanecemos durante três horas onde maior parte do tempo foi ocupado nas entradas
do aeroporto. Embarcamos por volta das 12h com uma viagem de cerca de 1h e meia.
Mal chegamos a Irlanda fomos para um autocarro que nos levou até ao centro da cidade onde ficamos
muito perto do hostel e fomos lá deixar as malas nos respetivos quartos, aproveitamos assim para descansar
um bocadinho. Mais à noite fomos divididos por grupos e fomos jantar com os alunos de Erasmus visto que
já conhecem mais a cidade do que cada um de nós.
E foi assim este primeiro dia um pouco cansativo e com alguma chuva e frio mas estávamos prontos
para a aventura. O mais estranho lá é que as pessoas la conduzem do lado contrário do que nós estamos
habituados.
Dia 20 começou com o pequeno-almoço às 9h da manha o hostel com ma variedade de comida muito
parecida a moda de Portugal. Já saciados saímos para mais um dia. Durante a manhã a stora deixou-nos
sozinhos onde aproveitamos para tirar algumas fotos e almoçar. No início da tarde apanhamos o autocarro
e fomos visitar a cidade vizinha de Cobh que foi onde partiu a ultima viagem do titanic. A cidade é linda! As
casas são pequeninas e muito coloridas. Aproveitamos uns raios de sol e o bom tempo que ainda se manteve
durante a tarde e fomos a loja que vende artigos sobre o titanic. Ao fim da tarde apanhamos novamente o
autocarro e regressamos ao hostel para descansar e tomar o banho para mais a noite irmos jantar.
Dia 21 o dia começa novamente as 9h da manhã e enquanto tomávamos o nosso pequeno-almoço
esperávamos os alunos de Erasmus. Nesse dia eles não iam estagiar e iam passar o dia connosco. A professora
deu-nos um mapa onde naquele dia tínhamos que visitar 10 sítios diferentes e havia uma pergunta sobre
esse sítio, muito divertido e onde ficamos a conhecer muito mais a cidade.
O tempo é muito incerto tanto está um sol quentinho como chove e faz muito frio.
No último dia saímos do hostel as 5h da manha já com as malas em direção ao aeroporto já em direção
a Londres. Chegamos muito cedo a Londres ainda nem 8h da manha eram e aproveitamos e fomos passear
pela cidade. A cidade de Londres é linda, tinha muita gente onde encontramos muitos portugueses de férias.
O mais triste foi o Big Ben estar em obras.
O tempo lá não faz muita diferença a comparar com a Irlanda.
Para ser mais fácil nos deslocarmos pela cidade andamos no comboio e reparamos que grande parte
das pessoas lá usam os transportes ferroviários para se deslocarem e vivem uma vida muito agitada sempre
em grandes correrias.
E foi assim que passamos quatro excelentes dias onde passeamos e conhecemos diversas cidades,
matamos as saudades dos meninos dos Erasmus e onde fortalecemos relações de amizade entre todos.
Gostamos muito da experiência.
Aconselhamos que visitem a Irlanda e Londres e que estejam preparados para o tempo que lá se
encontra.
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Foi organizada uma visita de estudo à Irlanda em que os alunos das áreas de Comércio, Restauração e
Saúde iam visitar os seus colegas de turma. Nós fomos de avião. Passamos por muitos locais de vendas. Na
viagem de ida tivemos de aterrar em Londres, aí ficamos uma hora e vinte minutos. Tivemos de nos preparar
para a nossa viagem à Irlanda (Cork). Chegamos a uma central de camionetas para nos levar para o centro
da cidade. Chegamos ao hotel para descarregarmos as malas, chegamos muito cansados, fomos descansar
um pouco nos quartos como ainda era cedo.
Quando foi para sairmos a Professora Jacinta deu-nos as instruções do que íamos fazer, todos
tínhamos de ter ponto de encontro, fomos andar umas voltas pelas ruas de Cork. Aquilo até foi bonito!
Enquanto nós andávamos pelas ruas encontramos os nossos colegas de estavam no programa Erasmus. Nós
encontramo-nos com eles e assim ficamos a matar saudades. Paramos um bocado para estar com eles e
assim fomos jantar todos juntos. Quando acabamos de comer tínhamos de ir embora para o hotel e assim
chegamos. A Professora Jacinta deu-nos todas as instruções do que ia ser o dia de amanhã.
Chegou o dia seguinte, estávamos todos muito bem-dispostos para começar bem o dia, tínhamos de
fazer um percurso por cada sítio, com base no mapa que nos foi indicado, tivemos que andar muito tempo a
pé para descobrirmos cada local o que nos era proposto. Quando chegamos no ponto de encontro para
estarmos todos reunidos a Professora Jacinta comunicou connosco que nós íamos ver um teatro com
apresentação de dois participantes e assim quando entramos os dois participantes fizeram uma apresentação
demonstraram o que estavam a fazer, eles deram a conhecer as suas realidades de teatro, o que fazem
quando estão em atuação, com a presença de todos nós. Assistimos. Da minha parte digo que gostei. Assim
quando chegou a hora de todos estarmos reunidos a Professora Jacinta disse que íamos visitar a loja do
titanic, ficamos a conhecer onde foi o sítio em que o barco titanic partiu antes de se afundar, fizemos um
longo percurso até chegarmos, que foi bastante giro, nós depois fomos para um café. Já se tinha ficado tarde
e tínhamos de apanhar o autocarro para a central e assim que chegamos ao hotel já se tinha ficado tarde e
ainda tivemos de ir para os quartos para descansarmos um pouco para depois sairmos todos juntos. Fomos
comer a um restaurante.
Chegou a altura de irmos à cidade de Londres. Tivemos de apanhar o avião muito cedo para Londres
mas antes ficamos cerca de uma hora no aeroporto em Cork. Quando chegamos ao aeroporto de Londres foi
um pouco de confusão. Ficamos lá ainda algum tempo. Assim que apanhamos o voo foi descontraído.
Estivemos lá muito tempo à espera. Quem quisesse podia comer qualquer coisa. Quando chegou a altura
para irmos para a cidade, tivemos de apanhar o comboio da linha para o centro. Estivemos a andar bastante.
Assim que fomos foi tudo muito alegre, passamos o Tower Bridge. Paramos para tirar fotos. Passeamos
muito, andamos a andar muito pelo centro de Londres a ver as lojas, assistimos também a muita arte de
artistas nas ruas, fomos andando muito. Já estava a ficar tarde paramos para lanchar, fomos a um parque e
assim ficamos por lá. Foi passando o tempo, fomos ainda dar mais umas voltas na rua de Londres e fomos a
loja do Hard Rock. Nós tínhamos de ir todos para a estação de comboio por darmos terminada a nossa
viagem, que foi muito bom. Chegamos ao aeroporto de Londres tivemos cerca de hora e meia para darmos
o nosso adeus a Inglaterra que foi giro, monumentos que nunca tínhamos visto e foi assim que tivemos o
nossa viagem de regresso a Portugal eu espero um dia mais tarde voltar lá.
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No dia 19 de fevereiro de madrugada acordamos empolgados para viver uma nova aventura, eram
exatamente 4:20 quando chegamos ao aeroporto do Porto onde nos encontramos com alguns
amigos/conhecidos da escola, onde viemos a fazer amizade. Tivemos tempo para tudo enquanto
esperávamos para o resto das pessoas chegaram, tiramos fotos/ storys para atualizar as nossas redes sociais.
Entrando já no avião calhou nos a sorte de ficar perto umas das outras, ter os nossos amigos por perto
no meio de muita gente desconhecida sabe sempre bem! Após duas horas e vinte minutos de voo no qual
correu muito bem chegamos a Londres uma cidade muito bonita no qual iriamos visitar mais tarde, chegamos
a Londres as 9:40 da manhã, assim tivemos algum tempo para comer e conhecer o aeroporto de Londres e
descansar um pouco pois teríamos mais outro voo para apanhar desta vez de Londres para Cork no qual só
durou 1h e mais uma vez correu tudo bem!
Chegamos a Cork às 13:59, já cheios de fome fomos atacar as nossas sandes que tínhamos trazido.
Esperamos pelo autocarro que nos iria levar perto do hotel onde íamos ficar o Sheilas Hostel. Chegando à
paragem que tínhamos de sair fomos até ao hotel a pé, chegando ao hotel foi-nos dado um cartão a cada
elemento do grupo para entrar dentro do quarto que nos foi adquirido. Arrumamos as nossas coisas e
descansamos mais um pouco parece que não as viajar ainda cansa, logo depois a professora Jacinta mostrou
nos um pouco da cidade de Cork onde depois fomos fazer algumas compras e mais tarde iriamos encontrar
com os nossos amigos que estão a fazer Erasmus, deu para matar saudades e fazer novas amizades, fomos
comer a um restaurante chamado Captain America's South Main Street Cork, que nos foi recomendado pela
Bruna e pela Andreia que foram jantar connosco. Acabamos de comer fomos encontrar com o resto das
pessoas a um bar chamado Murphys Rock Bar. Chegada a hora que os nossos amigos tinham de ir embora
fomos para o hotel tomar um banho bem relaxante e dormir, para ter energia para o próximo dia.
No segundo dia, fomos a um teatro onde um senhor e uma senhora apresentaram-nos o edifício e com
algumas encenações pelo meio para ajudar à explicação do que queriam que compreendêssemos.
Aprendemos muito sobre a Irlanda e a sua história assim como a história do teatro. Depois do almoço livre,
apanhamos o autocarro para Cobh, o último porto onde o Titanic parou. Quando chegamos, fomos ver a vista
que se tinha para Cobh e fizemos um tic tok antes de ir à loja de recordações do Titanic onde tivemos algum
tempo para comprar recordações. Antes de voltarmos para Cork, visitamos a catedral de Cobh.
Quando chegamos a Cork, tivemos um jantar livre
com os alunos de Erasmus e depois juntamo-nos todos
num bar chamado Old Oak. Assim terminamos o nosso
dia.
No nosso último dia em Cork foi-nos proposto
dois desafios um era visitar 10 pontos turísticos da
cidade de Cork e o outro era criar um tic tok engraçado.
Depois de visitar tudo podíamos ter o nosso tempo livre.
Fomos todos ter ao hostel para descansar um
pouco antes do jantar. Fizemos jantar livre como o
normal e em seguida fomos ao pub Old Oak onde ia ter
festa brasileira de carnaval. Divertimo-nos imenso e fomos descansar para o hostel porque o dia seguinte iria
ser longo. Assim acabou a nossa estadia em Cork.
Esta aventura estava mesmo a terminar mas ainda nos restava a despedida da cidade que nos acolheu
durante 3 dias! Acordamos eram 4 da manhã pois as 4:40 tínhamos todos de estar cá fora no Hostel à espera

do autocarro que nos ia levar ao aeroporto para irmos para Londres. Começamos a preparar as malas e a
arranjar tudo e logo de seguida descemos e fomos para o autocarro e acho que podemos dizer que passar
pela cidade que nos acolheu durante 3 dias de autocarro foi uma despedida que já deixa saudades, pois nessa
madrugada estava a chover e estava frio mas era incrível olhar para a janela do autocarro e sentir que se
pudéssemos ficar mais um dia era ótimo!
Fomos para Londres e quando lá chegámos estava muito frio. Entramos dentro do aeroporto e fomos
apanhar o metro e o comboio há qual tivemos uma viagem de mais ou menos 40 min para chegar ao centro
de Londres. Ao chegarmos ao centro chovia imenso, mas a vontade de conhecer tudo era imensa, e a primeira
paragem foi no London Eye, depois visitamos o Big Ben, Abadia de Westminster, Waterloo, Charing Cross e
paramos no Trafalgar Square onde fizemos alguns vídeos e aproveitamos para lançar moedas ao lago e ver
alguns espetáculos pela rua que eram incríveis! As pessoas cantavam, dançavam e até se faziam de estátuas
mascaradas para uma foto!
De seguida fomos almoçar e visitar o Piccadilly Circus e a loja dos M&M, onde acabamos também por
ir a lojas comprar lembranças e ver algumas exposições como os legos e vários tipos de chás. Nessa hora de
almoço também assistimos a um grupo de jovens a dançar. Logo de seguida fomos ao Hard rock, Buckingham
Palace onde podemos tirar várias fotos e ver como os soldados são e o que fazem perante a rainha e voltamos
há St James Park que nos levou ao Monument Tower (London Bridge) onde também tiramos imensas fotos
de grupo e atravessamos todos a ponte! Por fim e já cansados regressamos ao Liverpool Street e apanhamos
o comboio com regresso às 16:45 que nos levou ao aeroporto de Londres. E pela quarta vez passamos pelo
processo todo das malas e de check-in para poder entrar no avião que partiu às 20:20 de Londres para o
Porto! Quando finalmente estávamos a aterrar percebemos que não há nada que deixa mais saudades que
a nossa terra mãe, mas todos nós voltaríamos a repetir esta aventura que passou a correr!
Depois de chegarmos ao Porto juntamo-nos todos para nos despedirmos e fomos a correr para os
braços dos nossos pais.
Foi uma aventura incrível, que nos deu mais conhecimento, autonomia e acima de tudo uma
responsabilidade incrível de crescermos e gerirmos as coisas por nós mesmos. Londres como Cork já deixam
saudades, principalmente de cada momento que nos marcou para vida!
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19 de fevereiro de 2020
É hoje! Já são três da manhã! Estamos todos preocupados em arrancar! Pelo menos eu a Rita o João e
a Sandra que vamos todos juntos!
Eu e o João estamos à espera da Rita e da Sandra no ponto de encontro tínhamos marcados! Estamos
tão ansiosos...
Já chegamos a Londres! Estamos mais calmos só não queremos é ter mais voos! Estamos cansados!
Até agora gostamos de ver o dinheiro que já destrocamos! Notas diferentes! Moedas em hexágonos! A Rita
fez questão de dizer que estava esfomeada e está a comer intensivamente e está sempre a pensar em mais
e mais.
Estamos agora a caminho de Cork o João está super tranquilo para quem nunca andou de avião e eu
estou um pouco mal, este segundo voo de Londres até Cork está a custar demais! Estou a enjoar muito! Sinto
a cabeça a roda! Só quero chegar rápido a Cork para poder por os pés bem assente na terra.
Estou a gostar muito deste começo de viagem!
Chegamos a Cork e deparamo-nos logo com as coisas um pouco vandalizadas! A primeira coisa que
reparamos foi nas bicicletas deixadas nos passeios sem rodas e completamente espalhadas pelo chão!
A primeira impressão foi um pouco estranha pois as rotinas eram diferentes e os costumes também,
mas depois até gostamos de conhecer uma terra diferente.
Fomos de autocarro até bem perto do Sheila’s Hostel que íamos ficar e em poucas paragens
apercebemo-nos de que as pessoas esquecem-se das coisas praticamente todas nos autocarros.
As pessoas são um pouco distraídas no que diz respeitos por exemplo a um guarda-chuva. Enquanto
nós, aqui em Portugal, guardamos o guarda chuva com todo o cuidado pois não queremos correr o risco de
apanhar chuva eles em Cork não dão tanto valor pois chuva para eles já é familiar!
Chegamos ao Sheila’s Hostel por volta das 15:15 e fomos diretos pousar as malas e ver os nossos
quartos! O quarto de seis raparigas até era fixe, podemos dizer que tinha espaço suficiente para nos
mexermos, tínhamos era de fazer as coisas todas umas de cada vez uma vez que o espaço em comum era
muito pequeno! Fomos logo ver o chuveiro e reparamos que não tínhamos água quente, o que para nos foi
logo muito chato porque nenhuma de nós estava pronta para ir para chuveiros partilhados, mas pronto la
nos habituámos.
De seguida fomos conhecer a rua principal de Cork
chamada Patrick’s Street e acabamos por almoçar por lá.
Apercebemo-nos logo que em Cork não existem
menus, nem mesmo no McDonalds. Foi chato para nós, a
comida ficava muito mais cara e nós não sabíamos o que
escolher. Vimos montes de lojas tudo a 1,50€ e
descobrimos que a Primark de la chama se Penneys.
Pouco tempo depois as pessoas que estavam lá de
Erasmus vieram passar a tarde connosco e então depois
de matarmos todas as saudades e pormos a conversa em
dia a Inês Resende e a Bárbara fizeram de nossas guias
turísticas e fomo-nos divertir muito tanto na Penneys como nas lojas de 1,50€ entres outras.

Fomos jantar e sair a noite, onde mais uma vez fomos todos aproveitar as lojas de 1,50€ que nos fazia
lembrar os chineses de Portugal. Depois aproveitamos para tirar umas fotos nas magníficas pontes e em sítios
muito chamativos para fotos.
De seguida fomos para o Hostel descansar após muitos voos e muita diversão.
20 de Fevereiro de 2020
Hoje de manhã cedinho, começamos por ir visitar um pouco mais da cidade de
Cork para podermos ir aproveitar a tarde em Cobh.
Durante a manhã fomos visitar o teatro de Cork que nos fez entender que na
época em que se usava muito ir ao teatro existiam muitas classes sociais que eram
definidas nas salas de Teatro. Como por exemplo os lugares que estavam mesmo ao
lado do palco era para os ricos porque muito pelo contrário daquilo que pensamos
aqueles lugares eram os piores para ver o teatro mas eram os melhores para serem
vistos pelo restante público, ou seja, os ricos não iam lá para ver o teatro mas sim
para serem vistos.
Fomos almoçar e apercebemo-nos cada vez mais de que os Irlandeses abusam demais do picante, ao
qual já conseguimos perceber só de olhar para o prato.
Olhamos para o molho e rapáramos que está completamente rodeado de picante, até a própria cor o
diz, já para não falar do cheiro! Não desgostei porque eu até gosto de picante na comida mas estava é um
pouco exagerado.
Por volta das 13:30 apanhamos o autocarro e fomos diretos para Cobh. Apanhamos muitos sustos pela
estrada fora porque como não estávamos habituados a andar do lado contrário nas rotundas parecia que
íamos contra os carros!
Chegamos a Cobh e fomos logo visitar um monumento conhecido que é St. Colman's Cathedral. Uma
das catedrais mais bonitas que eu e o João alguma vez vimos.
Adoramos a catedral, era magnífica na estrutura externa e na interna! Era tudo tão trabalhado. Tanta
perfeição num monumento só! Tinha o altar mais chamativo de sempre!
De seguida fomos conhecer o último porto onde o Titanic esteve parado antes de sofrer o naufrágio.
E fomos conhecer uma espécie de museu dedicado a si, onde vendia diversas coisas relacionadas com o
Titanic, desde moedas e crachás até um Titanic enorme totalmente em legos! Adoramos! Naquela loja
apetecia nos levar tudo principalmente um Titanic de Lego mas ficamo-nos só pelas moedas!
Adoramos conhecer o Porto! Tinha uma vista magnífica e não só, estar lá foi muito interessante porque
dentro da loja vendia muitas coisas que nos faziam pensar sobre a história do Titanic e sobre a época dele! A
loja vendia recordações típicas desses tempos!
Adorei a loja e a fachada de entrada!
Depois de visitar um pouco da loja do museu do Titanic fomos passear um pouco da rua onde estava
localizado o museu! Mais uma vez fomos ver mais lojas baratinhas com coisas muito inúteis mas que nos
atraem sempre!
Saímos cedo de Cobh pois tínhamos de apanhar o autocarro e tínhamos mais ou menos 1h de viagem.
Chegamos de novo a Cork e fomos procurar um sítio para jantar! Depois de jantar fomos conhecer um
Pub bastante acolhedor ao qual passamos lá um pouco do nosso tempo e fomos informados de que havia
uma festa de carnaval no dia a seguir!

21 de Fevereiro de 2020
Mais uma vez acordamos cedinho para hoje sim conhecer bem
melhor a cidade de Cork. Fomos desafiados a conhecer os monumentos
todos de Cork sozinhos, ao qual teríamos de responder a uma questão
sobre eles, apenas com a ajuda das pessoas de Erasmus que tinham
ficado no nosso grupo!
Foi o dia mais divertido pois além de andarmos a vontade
tínhamos na mesma a preocupação de cumprir a missão que nos foi
dada, e ainda no meio disto tudo tínhamos de apresentar um tiktok
sobre o nosso dia, pois no final seria premiado o melhor tiktok!
Eu e o João não achamos muita piada a festa porque não somos
muito dessas coisas mas gostamos dos momentos passados com os
nossos amigos.
22 de Fevereiro de 2020
Como sempre a levantar bem cedinho para arrancar em direção a casa, mas com uma paragem por
Londres.
Passamos o dia em Londres basicamente para conhecer todos os monumentos mais importantes de
Londres. Acho que nunca passamos 12h tão atarefados, mas também nunca adquirimos tanto conhecimento
em tão pouco tempo.
Fomos ao Big Ben, Abadia de Westminster, London Eye, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Loja M&M,
Hard rock, Buckingham Palace, London Bridge e Monument Tower. Adoramos todos mas os que nos chamou
mais a atenção foram a London Eye, a Loja de M&M, o Hard rock e Buckingham Palace.
Foi incrível conseguir ver todos estes sítios em tão pouco tempo.
Temos a dizer que foi uma visita de
estudo muito criativa e enriquecida a nível de
cultura geral. Ficamos a conhecer sítios que
para nós seriam impensáveis chegar, não só
pelo valor das viagens mas também porque
não nos despertava grande interesse uma vez
que somos ambos do interesse de ficar
apenas fechados num hotel a descansar
independentemente de estarmos num sítio
de excelentes paisagens ou não. Acho que
esta viagem despertou o nosso lado de turista
ligado a monumentos e nos deu curiosidade
para lá voltar.
Obrigado por nos terem dado esta oportunidade.
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4ªfeira dia: 19/02/2020
Partida do aeroporto FRANCISCO SÁ CARNEIRO ás 6h40 para o aeroporto de Londres e chegamos la as
9h mais ou menos depois partimos ao 12h e chegamos a Cork as 13h30 e quando la chegamos fomos visitar
a cidade de Cork e à noite fomos ao bar COSTIGANS e também fomos a outros pubs conhecer os costumes
e tradições da irlanda.
5ª feira dia: 20/02/2020
Pela manhã, no dia dos meus anos saímos do Hostel e fomos dar um passeio e quando chegamos a
uma ponte pedonal todos começaram a me cantar os parabéns e eu fiquei muito lisonjeado.
Fomos visitar um Teatro que se chama “The Everyman”, lá os donos começaram a falar da historia do
seu grandioso teatro que foi durante uns bons anos. Continuando a falar nos meus anos, eu, a Professora
Sandra Dâmaso e a Professora Jacinta Valente fomos almoçar a um dos restaurantes de dois colegas nossos
de turma onde estou a fazer Erasmus que se chama “ Cock Bull. Mais tarde fomos visitar a cidade de Cobh
por onde passou o grandioso e esplendoroso Titanic. Neste mesmo dia eu fui jantar com o meu primo e a
namorada dele, que depois do jantar fui ter com os meus amigos a um pub que se chamava “ Old Oak”. foi
um dia muito divertido com os alunos de Erasmus porque foi bom matar As saudades
6ª feira dia: 21/02/2020
No último dia em Cork, fomos divididos em 3 grupos e os meninos que estão em ERASMUS também
andaram connosco a visitar os principais monumentos que foram 10 dos quais 9 tínhamos que responder a
umas perguntas sobre o sítio. E também tínhamos um desafio que era fazer um tik tok.
Os monumentos/ sítios que visitamos, com um pouco da história e a respetiva pergunta:
1- Elizabeth Fort
Pergunta: Que vista se tem do forte? O que se vê?

2- Saint fin Barrer’s catedral
Pergunta: Quanto tempo demora a chegar ao centro do labirinto?
Foi neste sítio, no labirinto, que o nosso
grupo fez o tik tok

3- Camara municipal de Cork (city hall)
Pergunta: Que bandeiras se vê em frente do city hall?

4- The English market
Pergunta: quantos tipos de queijo estão à venda no
English Market?

5- National Monument, Cork Library and Bishop Lucey Park
Pergunta: quantas árvores tem este parque?

6- St Peter’s Church
Pergunta: quantas janelas tem a fachada principal desta igreja?
7- Crawford art gallery
Pergunta: quanto custa o bilhete para visita este museu?

8- Shandon Bells & Tower St Anne's Church
Pergunta: Quantas escadas é preciso subir para tocar os sinos
desta igreja?

9- Catedral do Norte
Pergunta: quantos bancos tem o lado direito desta igreja?

10- Cork Butter Museum

Quando acabamos de visitar os monumentos, ainda tínhamos
tempo e fomos às lojas de lembranças e também a lojas como a primark para comprar uma t-shirt, mas eu
acabei por comprar um outfit.

Às 18:00 a prof. Jacinta marcou para estarmos no hostel, para responder às perguntas e também para
anunciar o vencedor do tik tok, o júri foi um amigo da prof. Jacinta que escolheu o justo vencedor. Eram 4
grupos, o meu ficou em 3º lugar.
Até às 19:00 tivemos tempo para descansar e trocar de roupa para irmos jantar e depois ir para a
grande noite de carnaval num bar. Foi jantar com a Inês Pinho, Pedro a prof. Jacinta Valente e a prof. Sandra
fomos jantar a um pub chamado “Old Oak” que depois desse jantar todos os alunos que estavam na irlanda
a fazer Erasmus e a visitar foram lá ter connosco para a grande noite foi um dia muito divertido e foi bom
matar as saudades com eles. Chegamos ao hostel, eu fui tomar banho e fazer as malas pois no dia a seguir já
íamos embora.
Sábado dia: 22/02/2020
Muito cedo às 5:40 da manha (já não me recordo muito bem) tínhamos que estar na receção para
fazer o check-out e ir apanhar o autocarro para aeroporto. Às 6:20 era o voo para Londres onde fizemos uma
escala de 8:00. Quando chegamos a Londres fomos guardar as malas e apanhar o comboio que andamos
mais ou menos 40minutos para depois ir apanhar o metro, pois a prof. Jacinta fez um plano, onde tinha as
linhas que tínhamos que apanhar no metro e respetivo nome do monumento/sítio que íamos visitar.
Adorei visitar Londres, espero um dia voltar lá para conhecer melhor, visitar os museus entre outras
coisas.
Eu gostei muito de ir a Londres porque
Londres é uma cidade encantada e bonita, foi uma
pena eu não ter andado no London Eye porque
estava a chover e também estava uma fila enorme
para lá ir. Só não gostei de uma coisa em Londres,
que foi andar de metro porque aquilo parecia umas
catacumbas e dentro do metro nós íamos muito em
cima dos outros quase como se fosse a roupa dentro
da máquina de lavar, mas tirando isso gostei muito e
adorava lá ir para tornar a visitar a cidade de novo.
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Tudo começa no dia 19 de fevereiro, pelas 6 horas da manhã no aeroporto do Porto, para realizar uma
visita de estudo, com destino a Cork, uma cidade localizada na Irlanda, mas com um extra de que no último
dia passaríamos um bom tempo a visitar Londres.
Aos poucos toda a gente se ia juntando para a nossa pequena e aventurosa jornada a Cork, para nos
encontrarmos com os nossos colegas que lá estavam no âmbito do programa Erasmus, onde estavam a
estagiar em alguns locais característicos aos seus cursos mas principalmente iriamos deslumbrar e aprender
a história e cultura desta bela cidade.
Depois de toda a gente se ter reunido, fizemos as últimas despedidas às famílias antes de seguir
viagem. Logo então dirigimo-nos para a entrada de embarque onde tinha um controlo de passageiros e malas
em que tivemos que seguir vários procedimentos para podermos passar, depois disto tudo dirigimo-nos para
o avião em que tínhamos uma grande viagem pela frente de 2:40h até ao próximo aeroporto onde íamos
fazer escala do Porto-Stansted e de Stansted-Cork, em que logo após chegarmos teríamos que apanhar o
próximo avião ao 12:00h para Cork. A viagem foi bem sucedida e bem tranquila na nossa opinião, mas quando
chegamos à estação de revista, um dos alunos (Santiago Lei) ficou para trás, pois perdeu a sua carteira mas
felizmente ela foi encontrada dentro do avião, sem nenhuma perda de documentos. Fizemos uma pequena
pausa para repor energias para seguir para a última e final viagem a Cork, mas antes de embarcarmos para
o avião, como é óbvio teríamos que passar outra vez pela inspeção mas desta vez, em Stansted era muito
mais rígidas e rigorosas mas felizmente toda a gente passou sem nenhum problema! Toda a gente estava
pronta para outra mas pequena viagem de mais ou menos 1 hora para o destino desejado, Cork.
Mais uma viagem bem sucedida mas na minha opinião foi um bocado mais brusca, pela descida e
aterragem que teve mas de resto tudo correu bem! Todo o grupo dirigiu se para a entrada do aeroporto de
Cork, esperando por um autocarro, para nos levar á cidade propriamente dita. Momentos depois chegou e
com muita excitação de todos entramos ordeiramente e lá seguimos todos para a cidade!
No mesmo dia em que chegamos a Cork, Irlanda, eu reparei que estava a perambular um carro super
moderno da polícia local (de cor amarela, e em letras bem chamativas a dizer GARDA) não sabia que modelo
era mas parecia muito com um Chevrolet Camaro, muito bonito! Depois de toda a gente se reunir, a nossa
próxima paragem seria no Sheila’s hostel e durante o caminho vi ao longe uma catedral que se não estava
enganado seria a catedral Saints Fin’s Barrel. Caminhamos mais uns metros e por curiosidade nos semáforos,
em vez das pessoas passarem na “passadeira” que era bem diferente em Portugal (era apenas duas linhas de
uma ponta à outra) ouvia se uns sons, diferentes de uns dos outros em certos períodos de tempo, mas estive
a investigar e esses barulhos são para ajudar pessoas cegas a saber quando deves de atravessar as ruas, muito
engenhoso na minha opinião!
Durante o percurso passamos por uma ponte onde havia um longo rio que dividia uma parte da cidade
á outra e quando entramos na parte da cidade na qual o nosso hostel nos esperava, havia imensas lojas,
restaurante e bares, todos diferentes mas com os seus estabelecimentos ainda antiquados e isso
caracterizava Cork de uma forma espetacular mas de todos os sítios naquela mesma região, o que mais me
interessou foi uma pastelaria, de estilo antigo também mas para mim foi o melhor estabelecimento k vi (pois
o meu gosto pela pastelaria fala mais alto). Já estávamos quase a chegar ao nosso destino, mas primeiro
teríamos que subir um íngreme caminho... muita gente cansada a tentar subir com tudo mas lá todos
conseguimos chegar ao final e lá estava, o Sheila’s hostel, à nossa espera.. lá fomos, satisfeitos, e com a
esperança de chegar aos nossos quartos e repousar depois daquela aventura toda.

No dia seguinte realizou se uma
pequena visita a um teatro local, onde nos
receberam com uma alegre e curta cena
de teatro fazendo a sua apresentação e á
do teatro enquanto encenavam, foi
mesmo muito engraçado! Falaram das
enumeras cenas que ocorreram, da
diferença de entradas de público e até o
lendário Charlie Chaplin fez encenações
espantosas… e até por curiosidade,
quando surgiu a primeira fita de filme (da
cena do comboio) foi projetado no
próprio teatro muitas das pessoas fugiram
de pavor pois naquela época ainda não
sabiam desta grandiosa novidade.
De tarde, fomos visitar a famosa cidade de Cobh, onde tem um porto local e foi o último porto onde o
lendário Titanic passou.. só de pensar até fiquei de boca aberta.. fomos a uma catedral onde dava para ver o
porto inteiro, bem como alguns barcos e cargueiros a passar. Descemos a encosta em que lá havia uma cidade
e visitamos meio que um museu/loja de lembranças do próprio Titanic.
No nosso último dia na cidade de Cork, a professora Jacinta decidiu realizar um enorme e competitivo
desafio, que consistia em 3 grupos, cada grupo recebeu um mapa de quase toda a cidade de Cork e tínhamos
10 perguntas, cada pergunta correspondia a um local/monumento em que teríamos que ir a cada um deles
é responder corretamente cada pergunta, com a adição de um pequeno vídeo de estilo tiktok e quem
ganhasse esta competição teria o respetivo prémio.. foi demais!
Fomos primeiramente a um lugar recomendado pela professora, onde praticamente conseguimos
deslumbrar uma vista completa e fantástica de Cork.. depois decidimos descer por um caminho que nos levou
à fábrica da famosa cerveja Heineken.. cheirava demasiadamente á fermentação e a cereais.. de seguida
chegamos ao nosso primeiro objetivo, a catedral do norte, seguir fomos ao Shandon Bells & Tower St Anne's
Church, ao museu da manteiga de Cork, á igreja de St Peter , á galeria de arte de Crawford, The English
market, à Camara municipal de Cork, a Saint fin barrer’s cathedral, uma catedral muito bonita, em que reza
a lenda que a estátua do anjo de ouro (situado no cimo do telhado da catedral), que foi oferecido, que nela
tem uma corneta e se essa corneta soar, isso significa o fim do mundo e por curiosidade também, a tradição
desta catedral é que se deve percorrer um pequeno e fácil labirinto e por último fomos ao forte de Elizabeth,
que foi construída como uma manobra defensiva naquele terreno montanhoso e lá havia estátuas de
soltados, canhões, vários tipos de lanças, balas de canhão e até cabeças decapitadas espetadas em estacas..
que horror!! Depois desta grande aventura, nos reunimos no final da noite para discutirmos acerca das
respostas de cada equipa.
Na madrugada do dia 21 de fevereiro, pelas 4 horas, ainda sonolentos partimos todos para outro
destino, Londres. Tudo aconteceu quase da mesma forma quando chegamos no primeiro dia mas de forma
inversa, entramos no autocarro e seguimos viagem para o aeroporto de Cork. Quando chegamos ao
aeroporto, fizemos os procedimentos normais e lá partimos para Londres. Depois de uma pequena viagem,
quando chegamos por nosso espanto iríamos desta vez no metro próprio do aeroporto, muito espantoso!
Foi uma viagem muito relaxante, com destino à estação de comboios de Londres, o famoso Underground.
Recebemos todos um pass para conseguirmos andar mas para chegarmos ao nosso verdadeiro destino de
Londres, teríamos que andar nos confusos túneis e comboios, onde era tanta a confusão que até mesmo
dentro do comboio inúmeras pessoas esborrachavam se umas às outras para entrar no comboio.. era

horrível, mas com muito sacrifício passamos por muitas estações até chegarmos à nossa estação de destino,
agrupamo-nos todos e com muita alegria chegamos à saída, e ao longe, uma enorme roda gigante brilhava
no dia chuvoso, o famoso London Eye! Como é óbvio decidimos todos ir até lá para fotografias e ver ao perto
esse característico símbolo de Londres. Com todas as admirações e fotos tiradas, seguimos caminho para ver
os outros famosos símbolos de Londres! Vimos o Big Ben, que para nosso azar estava em remodelações,
vimos algumas pessoas fantasiadas para que turistas pudessem tirar fotos, vimos outras vestidas com trajes
irlandeses a tocar gaita de foles (que por acaso adorei ouvir e ver esse curto espetáculo!) e até fomos ver o
lugar onde toda a família real casou, o Westminster Abbey. Então continuamos a nossa jornada e passamos
pelo Horse Guard Parade, onde guardas reais de Londres ficavam em cima de cavalos e até presenciamos
uma curta escolta deles, totalmente incrível! Depois fomos para uma enorme praça, onde havia a decorrer
inúmeros espetáculos de entretenimento, como truques, fantasias e cantos! Um mais espantoso que o outro!
Fomos até ao Leicester Square, onde lá havia uma espantosa loja
da Lego, em frente a deliciosa casa de M&M’s e viários restaurantes,
alguns deles muito conhecidos como Burguer King, McDonalds e o Five
guys! Como já era hora de almoço marcamos um lugar e horas para nos
encontramos e cada um foi para onde quisesse ir! Um pequeno grupo
constituído pelas professoras responsáveis, eu, o Santiago e mais duas
raparigas, decidimos experimentar o famoso Five Guys e na minha
opinião é muito melhor do que o McDonalds!
A seguir fomos á casa dos M&M’s, em que já na própria entrada
tinha um cheiro intenso de chocolate... meu deus, era demais, mas vindo
para além dos M&M’s, vários acessórios e objetos da loja e a loja tinha
uns 3 andares para baixo, só para verem o quão grande ele era!
Depois de toda a gente reunida no lugar e hora marcados fomos
visitar a famosa loja Hard Rock, para ver os originais artigos da loja e para
quem quisesse comprar algo lá como lembrança. De seguida seguimos caminho para o Palácio de
Buckingham e durante o caminho vimos mais algumas pessoas fantasiadas para atrair pessoas, mas antes de
chegarmos ao palácio, passamos por um grande jardim k por espanto meu era o grande jardim dos esquilos,
mas infelizmente não pude observar um, nem nas árvores... mas mais um metros à frente, lá estava, o grande
palácio real de Londres, onde a bandeira se encontrava estiada, pois isso quereria dizer que a rainha Elizabeth
se encontrava no palácio! Podemos também ver os famosos guardas reais a fazer o seu honroso e duro
trabalho, que na minha opinião é dos mais rigoroso e rígidos trabalhos! Mas antes de irmos embora tivemos
que tirar uma foto numa rotunda que se encontrava em frente ao palácio, um bom lugar para uma foto sem
dúvida!
Então depois da foto lá seguimos caminho para aeroporto de Londres onde teríamos que fazer todo o
caminho de volta até lá, mas por acaso tiramos uma última foto na ponte de Big Ben!
Então lá todos nós fomos, exaustos do dia estupendo que tivemos, percorremos Londres até ao metro,
depois do metro até ao aeroporto de Londres e de corações cheios de aventuras do aeroporto de Londres
até Porto, onde aí terminava a nossa maravilhosa jornada! Foi uma experiência única e super divertida que
sem dúvida irei querer repeti-la, mas desta vez, fazendo a minha própria aventura!

ARTIGO VISITA DE ESTUDO A CORK & LONDRES
BY JOANA BATISTA, RUBEN MAIA E ANA CATARINA DE CPS7

Olá, eu sei que é suposto começarmos a descrever tudo
aquilo que visitamos nesta viagem, mas comecemos a falar do
primeiro dia, ou melhor, da primeira madrugada. Eram 5 horas
da manhã do dia 19 de fevereiro, o voo era só às 6h40 mas ainda
tínhamos que lidar com todas as democracias do aeroporto.
Uma quantidade de obstáculos até chegar ao avião, mas
podemos garantir que sobrevivemos todos!!
Chegamos a Londres, 3h de espera até voltarmos a lidar
com todo o trajeto até ao avião, mas apanhamos o voo e
quando chegamos a Cork era só o estômago que ouvíamos, a
fome estava bem evidente nas nossas caras e depois de
pousarmos as malas no hostel, de combinarmos e nos
dirigirmos ao ponto de encontro, fomos almoçar. Alguns em
grupos maiores, outros em grupos mais pequenos, mas todos
com a responsabilidade de chegar a horas.
Fizemos uma pequena visita ao centro da cidade, pois o
cansaço estava acumulado das viagens e por termos acordado
tão cedo. Encontramo-nos às 21h e voltamos para o hostel. Só nos restava descansar para concluir aquele
dia.
Na manhã seguinte, às 8h o despertador tocou e ás 9h o pequeno-almoço estava servido. Acordamos
cedo porque fomos visitar o teatro de Cork, o The Everyman, o segundo mais antigo de Irlanda. Fomos
recebidos por dois funcionários, atores muito dedicados e empenhados no seu trabalho, era evidente o
talento de ambos e particularmente adoramos a receção. Este edifício foi fundado em 1964, em 1975 foi
fechado e reconstruído. Reabriu em 1977. Passaram por este teatro vários atores conhecidos como por
exemplo, Charlie Chaplin.
Na parte da tarde fomos conhecer a cidade de Cobh, fomos até a Cobh Cathedral e visitamos o último
local onde o Titanic parou, durante a sua viagem. Aproveitamos e demos uma vista de olhos na loja de
lembranças com a temática do Titanic. Os preços eram bem caros por isso fomos tomar um café bem
quentinho, pois estava imenso frio e era só isso que nos apetecia. Não caminhamos assim tanto mas o vento
e a chuva cansavam-nos bastante, então a meio da tarde o cansaço já estava bem presente e as nossas caras
não nos deixavam mentir.
Voltamos a Cork, fomos jantar e mais uma vez nos reunimos todos para voltarmos ao hostel e nos
prepararmos para o dia seguinte.
Mais uma noite, mais uma manhã, mal sabíamos nós o que nos preparava a professora para aquele
dia. Depois do pequeno-almoço esperamos que os nossos colegas de Erasmus chegassem para recebermos
um mapa da cidade com vários locais que teríamos de visitar. Dividimo-nos em três grupos e fomos, cada
local era prendado com uma pergunta á qual teríamos de responder, fotos para tirar e um tiktok que cada
grupo teve que fazer. Os locais que visitamos foram dez, entre eles: Elizabeth Fort; Saint Fin’s Barrel’s
Cathedral; Câmara municipal de Cork; National Monument; English Market; Crawford art galery; St Peter’s
Church; Shandon Bells & Tower St Anne’s Church; Catedral do Norte; Fábrica de manteiga. As perguntas eram
bastante criativas, desde “quantos queijos se vendem neste edifício” até “ quanto tempo demoras a concluir
o labririnto”.

O nosso tik tok não foi o vencedor, mas podemos garantir que estava muito bom . Ah, já nos
esquecíamos de mencionar que o vencedor do melhor tik tok recebia uma sobremesa grátis... Foi um dia
cansativo mas rico em conhecimento.
À noite tudo se repetiu, jantar e hostel.. mas era a nossa última noite lá, portanto tivemos que acordar
ás 4h para ir para o aeroporto.. e aí começaram todas as democracias novamente.. era a parte mais chata e
mais cansativa, mas teve que ser. Apanhamos o voo para Londres e com uma escala de 12h apanhamos o
comboio e o metro e fomos até ao centro da cidade, onde visitamos vários monumentos.. foram visitas de
médico mas foi o suficiente para apreciarmos a cidade e tudo o que ela tinha para nos dar.. Fomos visitar o
Big Ben; London Eye; Piccadilly Circus; M&m’s world e fomos almoçar, fomos ao Five guy’s, muito bem
recomendado pela professora. Na parte da tarde fomos ver o Hard Rock; Buckingham Palace (a rainha estava
em casa e os guardas sempre no seu posto sem qualquer desvio de olhar) e por fim fomos ver a tower bridge.
É claro que apanhamos um pouco de chuva mas isso era inevitável.. ás 16:45 apanhamos o comboio para o
aeroporto e dentro do comboio já não se ouvia ninguém.. o cansaço era tanto que estavam todos a dormir,
uns para cada lado.. depois foi só encarar o aeroporto e apanhar o avião para casa.. Com certeza foi uma
viagem bastante produtiva e cheia de conhecimento para um dia recordarmos!!

ARTIGO VISITA DE ESTUDO A CORK & LONDRES
BY ANDRÉ E NELSON OLIVEIRA DE CPC3

Esta visita foi proporcionada cujo objetivo era visitar as nossas colegas que estavam fora do país mas
além disso era algo que podia acontecer mais vezes.
No dia 19 de Fevereiro de 2020 fomos para o aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto apanhar o avião
de madrugada com saída de Portugal com o destino a Londres onde permanecemos à espera do próximo
avião com destino a Cork (Irlanda), chegando ao aeroporto esperamos pelo autocarro que nos ia levar ao
centro de Cork e daí fomos a pé até ao Sheila's hostel para conhecer o hostel onde íamos permanecer e o
resto do dia fomos conhecendo as lindas ruas de Irlanda e tirando isso é uma país muito frio e muito bonito
de se visitar.
No final da tarde encontramo-nos com as nossas colegas que estavam em Erasmus em estágio e fomos
a uma pizzaria jantar todos juntos e foi um bom momento de convívio entre as pessoas da turma.
No segundo dia aproveitamos para visitar diferentes lojas para comprar coisas ao nosso gosto e depois
mais tarde fomos apanhar o autocarro até Cobh conhecer o último porto de paragem do Titanic e o seu
museu histórico e aproveitamos para comer em restaurantes diferentes de Portugal.
Foi nos dado um guião feito pelas nossas colegas que estavam em Erasmus para conhecermos alguns
pontos da cidade, por exemplo, alguns museus e igrejas e foi bastante criativo e divertido.
Durante o dia fomos separados por três grupos,
Comércio, Restauração e Saúde onde nos foi proposto
pela prof. Jacinta que quem tivesse o melhor tik tok
ganhava o jogo proposto e aproveitamos para tirar fotas
de lindas paisagens de Irlanda.
Para aproveitar sempre bem o último dia na
Irlanda todas as pessoas juntamente com as do Erasmus
foram para uma disco onde foi aproveitado para dançar
e beber com muitas músicas portuguesas, já que se
comemorava o carnaval Irlandês.
No último dia pegamos nas nossas malas e saímos
de Irlanda de madrugada para ir para o aeroporto para ir para Londres onde passamos o nosso último dia.
Chegando em Londres deixamos as nossas malas numa agência e fomos visitar um pouco a cidade. Visitamos
o Big Ben, o London Eye, a Tower Bridge, o Palácio de Buckingham, o Hard Rock, loja dos M&Ms, entre outros
sítios, aproveitando sempre para tirar umas belas fotografias para ficar para nossa recordação de belos
momentos passados e aproveitados nesse mesmo dia e ainda encontrando portugueses ao longo do
caminho.
Chegando à nossa de ir embora apanhamos o comboio para nos levar de volta ao nosso ponto de
chegada a Londres e quando mal chegamos ao aeroporto fomos buscar as nossas malas para apanhar o avião
de volta para Portugal. Chegando a Portugal por volta da 22h da noite em boas condições vimos as nossas
famílias que estavam cheias de saudades nossas.
Foi uma viagem muito boa e com muitas alegrias não só para nós alunos mas também para as
professoras que nos acompanharam durante quatro dias inteiros e também para as nossas colegas que
estavam em Erasmus durante dois meses.

