
Heráklion/Archanes
Esta é a segunda vez que participo, com a mesma dedicação, no projeto Erasmus+. Foi
uma experiência fantástica, e se pudesse… repetia novamente.

Bem cedo, no sábado, apanhamos o avião e fomos até Madrid, onde fizemos escala para
apanharmos o voo para Atenas. Quando chegamos a Atenas já era noite. Jantamos e
ficamos num hotel. A capital da Grécia, era muito bonita vista do avião, mas na minha
opinião era na realidade uma cidade suja, barulhenta e pobre...

O melhor estava reservado para o dia seguinte, quando finalmente exploramos Atenas.
Fomos às ruínas da Biblioteca de Adriano, ao Teatro de Dionísio, ao Pártenon, e ao templo
de Atena. Ao almoço, experimentei uma lasanha grega feita de queijo feta e iogurte grego,
uma delícia. Infelizmente, tivemos de deixar Atenas, e prosseguir viagem para Creta.

Já em Heráklion, ficamos bem instalados num hotel e no centro da cidade. Na segunda feira,
fomos bem recebidos na escola em Archanes. Ficamos a conhecer melhor os nossos
colegas gregos, polacos e italianos através de jogos interativos. Ouvimos músicas e vimos
danças tradicionais da região, que também aprendemos num workshop. De seguida,
fizemos um tour por Archanes onde conhecemos vários monumentos da vila.

Visitamos, horas depois, a região costeira de Creta, onde vimos o porto Chania que
continha um forte costeiro que pudemos visitar. Estava muito bem preservado e explicava
toda a sua história. A água era límpida e quente, perfeita para um mergulho!

No dia seguinte, tivemos o privilégio de visitar o museu arqueológico de Heráklion. Lá
pudemos ver vasos de barro, estatuetas, frescos e joias da civilização minoica. Foi uma
experiência impactante, ver objetos tão antigos e que pertenceram aos tão famosos
minoicos.

De tarde fomos ao magnífico palácio de Cnossos onde, através de uma visita guiada,
aprendemos mais sobre aquele local tão bem preservado e que albergava a lenda do
Minotauro. Visitamos ainda as antigas muralhas da cidade de Heráklion, e caminhamos pela
parte mais antiga da cidade. Ao jantar provei uma comida muito boa, típica de Creta
chamada souvlaki.

Tivemos ainda a sorte de durante a nossa estadia visitarmos a cidade de Rethymno, onde
visitamos o castelo e fortaleza veneziana. Contemplamos a bonita vista sobre a cidade e o
porto. Visitamos e calcorreamos as ruas de Rethymno onde pudemos admirar as suas
casas tradicionais. Da tarde, fomos a uma praia em Balí, aproveitamos a maravilhosa água
transparente e o bom clima para dar uns mergulhos.

O dia seguinte, foi dedicado aos workshops. Fizemos um íman do fresco minoico dos
golfinhos de Cnossos. Depois trabalhamos as nossas competências em grupos com os
diferentes colegas das várias nacionalidades. Realizamos um padlet com as cidades de
Bydgoszcz, Lucca, Porto e Heráklion. De seguida visitamos as ruínas minoicas em
Archanes e a prefeitura de Creta. À noite fizemos o jantar de despedida.



Finalmente, o último dia ficou marcado com um piquenique, numa floresta perto de
Archanes. Mas primeiro recebemos os certificados e apresentamos os trabalhos feitos no
dia anterior. Alguns colegas gregos e italianos, na tarde livre, vieram connosco passar um
último momento em conjunto no centro de Heráklion. Depois ainda fomos dar uns
mergulhos na praia.

Para regressarmos a casa, apanhamos o avião em Creta com escala em Zurique (Suíça).

Foi uma viagem espetacular, fiz amizades com os colegas gregos, italianos e polacos.
Conheci pessoas e locais fantásticos, que através da interação estrangeira, ajudou-me a
desenvolver as minhas competências ao nível do inglês e da história da civilização grega.

Henrique Silva/ 9ºC

On 7th May the students and their teachers met at the airport Francisco Sá Carneiro to fly to
Madrid. The flight was incredible. For three of the students this was the first time on a plane
and it was exciting.

After the landing of the first aeroplane, we spent 5 hours in the airport in Madrid. The next
flight was a bit boring, because it was 3 hours and 30 minutes long but the view we had from
the window was worthwhile.

The first two days we stayed in Athens and visited the Parthenon, which was amazing. We
were able to see the extraordinary city from the top.

On 8th May we went to the airport to finally fly to our destination - Heraklion in Crete. We
were really excited and tired from all the travelling but it was rewarding.

During the week, we met the Greek, Polish and Italian students and teachers. The Greek
hospitality was fabulous and caused a good impression. We visited their school and their city
and got to learn about their culture. Moreover, we tasted their food. The best aspects about
this trip were the sea but above all the bonding with all the foreign students, who are now our
friends.

Unfortunately, the week went by really fast; however, we made new friends and had
wonderful moments. We had so much fun that everyone agreed that we have to travel
again… So this Erasmus experience was amazing.

Fátima Dias/ 9ºC



Sábado, 7 de maio

Neste dia começou um sonho! Despedimo-nos dos nossos pais às 6h00 da manhã e
entramos no aeroporto. Apanhámos o voo para Madrid ás 8h20. Foi a primeira vez que
andei de avião, achei um voo tranquilo, talvez por estar distraída com as minhas amigas.
Depois de chegar a Madrid tivemos que esperar o nosso segundo voo para Atenas ás
15h00, chegamos lá por volta das 19h40. Antes de irmos percorrer algumas ruas para
chegar ao restaurante fomos para o hotel e senti-me um pouco desconcertada, porque
pensava que não havia luz no meu quarto, mas esquecemo-nos de colocar o cartão no
sensor de cartões de chaves. As ruas de Atenas eram todas grafitadas, à noite parecia
aterrorizante, mas de dia era lindo.

Domingo, 8 de maio

O nosso dia começou a caminhar, onde fomos para o centro da cidade de Atenas, para
visitarmos a Acrópole, o Odeão de Herodes Ático e subimos ao Pártenon. De tarde partimos
para Creta e fiquei ansiosa para encontramos os nossos amigos. Quando chegamos fiquei
encantada com a beleza da cidade. O primeiro jantar em Creta foi muito divertido, fizemos
uma votação para decidir se um dos nossos amigos cortava ou não o bigode. Felizmente a
votação foi unanime e acabou por o cortar

Segunda, 9 de maio

O nosso dia começou na Archanes Junior High Escola, onde fomos recebidos com muita
animação e alegria pelos professores e alunos que nos iam acompanhar neste sonho.
Começaram por nos apresentar algumas músicas e danças da cultura grega. Após a
apresentação fizemos jogos como o telefone estranho, onde tínhamos de falar o nosso
nome e passava por todo o grupo e outro de perguntas e respostas. Fizemos uma visita
guiada á escola e depois um workshop onde tínhamos de dançar e aprender as suas
músicas tradicionais. De seguida visitamos a cidade de Archanes.

Terça, 10 de maio

Este foi o dia onde visitamos mais monumentos. Encontramo-nos todos no hotel e fomos
visitar o museu arqueológico de Iraklion e fizemos depois um tour até ao Palácio de
Knossos. Aproveitamos uma parte da tarde para irmos com os colegas italianos até uma
praia, onde lhes ensinamos danças portuguesas e desde esse dia que nunca mais nos
separamos….

Quarta, 11 de maio

Apesar de ser um dia calmo, em termos de visitas, foi o dia mais divertido. Juntamo-nos
novamente no hotel onde apanhamos a camioneta para a cidade de Rethymno. Na hora do
almoço reparamos que algo branco caiu do céu e parou no prato de uma amiga minha,
percebemos que era “cócó” de pomba e foi uma risota.

Quinta, 12 de maio



Dia de workshops. Chegamos á escola e logo começamos a pintar um pote minoico.
Trabalhamos em grupo, em oficina, para a construção de um blog de viagens.
Caminhamos pela cidade natal dos gregos e á tarde fomos dar a uma praia lindíssima de
água cristalina. À noite tivemos um jantar de despedida no qual eu pensava que os nossos
amigos da Grécia iriam aparecer, mas infelizmente não estiveram presentes.

Sexta, 13 de maio

Este foi um dos melhores dias! Saímos do hotel ás 9h00 e fomos para um museu onde
apresentamos os trabalhos de grupo. Caminhamos pela montanha para fazermos um picnic
e atividades o que contribuiu para uma maior união do grupo. De tarde, a equipa
portuguesa foi para a praia onde pudemos mergulhar nas águas quentes e transparentes.
No final da tarde os colegas gregos vieram ter connosco ao hotel para socializarmos e nos
despedirmos.

Sábado, 14 de maio
Voltamos para o Porto, mas primeiro fizemos escala em Zurique.

Não dá para descrever por palavras o quanto eu amei este lugar, o quanto eu amei os meus
novos amigos e espero voltar a vê-los no futuro. Foi uma experiência inesquecível !!!

Beatriz Campos/ 9ºC

Saturday (7/5/2022)

Early in the morning, I went to the airport and met the teachers and the four other students and flew to
Madrid. We stayed there for a few hours before taking another plane to Athens. The city was
surprisingly dirty and really poor. We ate dinner and slept in a hotel there.

Sunday (8/5/2022)

On Saturday, we visited historic monuments, such as the Theatre of Dionysus, the Parthenon, and
the Temple of Athens. We had lunch and I tried a Greek lasagne that I really liked. In the afternoon,
we flew to Heraklion in Crete. After arriving, we had dinner and then went to the hotel.

Monday (9/5/2022)

We were welcomed at the school in Archanes by the students. We listened to traditional Cretan music
and got to know the students from the other countries by playing games. We also danced traditional
dances. After that, we walked around the city of Archanes.

Tuesday (10/5/2022)

We visited the archaeological museum in Heraklion and the palace of Knossos. In the afternoon, we
walked around the old town of Heraklion and on the medieval walls.

Wednesday (11/5/2022)

We visited Rethymno. In the afternoon, we walked by the seaside and even swam a little.

Thursday (12/5/2022)



We went to the Greek school and painted a Minoan painting. Moreover, we did travel blogs, leaflets,
booklets and a magazine. After leaving, we walked around Archanes.

Friday (13/5/2022)

We went to Archanes and presented our materials and received our certificates. At lunchtime, we
went for a picnic in the mountain. In the afternoon, we said goodbye to the Greek students.

Saturday. (14/5/2022)

We said farewell to the Italian and Polish students. After leaving the hotel, we went to the airport of
Heraklion and flew to Zurich in Switzerland. Then we flew to Porto.

In conclusion, I really enjoyed this awesome trip. Athens was disappointing but Heraklion was
beautiful, the food was delicious and the people were very nice.

Martim Cunha/ 9ºC

A semana que estive na Grécia foi muito divertida e enriquecedora. Tive a oportunidade de
visitar várias cidades e muitos monumentos como o Pártenon, o Palace of Knossos, o
Museu Archaeoligical de Iraklion... para além de desfrutar desta experiência turística
também pude desenvolver as minhas capacidades sociais e linguísticas.

Todos nós ficamos encantados com a grandiosidade das ruínas da cidade e da água tão
cristalina que envolve toda a ilha. O nosso primeiro contacto com a escola e os colegas
gregos foi muito caloroso e comprovaram até ao final esta primeira impressão, sempre nos
apoiaram e interagiram com todas as equipas presentes. Na escola participamos em
diversas atividades e em diferentes workshops o que nos permitiu conhecer a cultura grega.

O último dia, como forma de despedida, fizemos um piquenique onde pudemos provar as
diferentes iguarias da gastronomia grega, que os familiares dos alunos gregos tiveram a
amabilidade de confecionar.

Gostei muito desta experiência! Se pudesse ficaria mais uma semana! Adorei conhecer
novas pessoas, pude praticar e melhorar o meu inglês.

Desejo e espero voltar a repetir uma experiência deste género!

Inês Lima/ 9ºC


