
Memórias do Congresso Internacional de Geologia do programa 
Erasmus+ 

No âmbito do projeto "Science is all around" e através do intercâmbio de alunos e 

professores, pretendemos discutir sobre diferentes aspetos da ciência, organizando reuniões 

científicas em 5 escolas: Bélgica (Biologia), Itália (Ambiente), Letónia (Química), Portugal (Geologia) 

e Espanha (Física).  Fomos assim os primeiros, a dar forma a esta iniciativa, entre 20 a 24 de janeiro 

de 2020. 

 

dia 1 -19/jan/2020 

Famílias da escola D. Maria II acolhem estudantes Erasmus 

Pelas 20:15h já aguardavam junto à escola D. Maria II, algumas famílias que iriam acolher durante 
uma semana os alunos oriundos da Bélgica, Letónia e Itália. 

Estes foram recebidos de uma forma calorosa que abafou a ventania Glória, por uns momentos. 
Após breves apresentações os alunos seguiram para o conforto das casa dos anfitriões. Enquanto 
isso, os professores da Bélgica, Letónia e Itália, juntamente com o professor coordenador Vasco 
Lourenço e o diretor Paulo Tavares e ainda dois alunos italianos foram repor as energias ao 
restaurante Tasquinha da Adélia. 

Aqui a refeição foi saboreada deliciosamente pelos estrangeiros e cada garfada era uma explosão 
de comentários apetitosos. Não podemos esquecer que o aluno italiano, Federico acabou por 
consumir apenas seis bifes suculentos.  

Já passavam das 22:15h na estação do Entroncamento e aguardávamos a chegada dos nossos 
parceiros de Valência. Depois de rápidas apresentações e abraços todos rumaram aos seus 
aposentos, pois a noite estava “gloriamente” ventosa. 

 
dia 2 -20/jan/2020  

Hospitalidade 

Logo pela manhã, assistimos à cerimónia de boas-vindas e apresentação de todos os 23 alunos e 
8 professores estrangeiros e os 6 respetivos alunos portugueses selecionados para a mobilidade à 
Bélgica. 

De seguida o grupo deslocou-se ao CIEC onde tomaram conhecimento do espaço escolar bem 
como realizaram algumas atividades interativas. Pelas 11h regressaram à Escola D. Maria II. onde 
fizeram um tour pela escola, visitando laboratórios, biblioteca (espaço inexistente nas escolas que 
acolhemos) interagiram com turmas, assistiram a atividades vulcânicas e por fim foram almoçar na 
cantina. 

Procedeu-se à abertura do congresso internacional de geologia no auditório com a presença do 
Presidente da Câmara. 

 

 

Cada parceiro apresentou o poster do seu país sobre a temática da geologia. Durante toda a tarde 
os alunos realizaram as atividades experimentais de geologia que foram escolhidas dos seus 
programas nacionais:  



o Zavo: Limburg Marl- effects of acid rain; 
o Daugavpils 3.vidusskola: Geological formation in Latvia; 
o Istituto Istruzione Superiore, Castelnovo ne’ Monti: Total calcium in rocks; 
o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha: Crustal Deformation 

Processes: Folding and Faulting; 
o Escuela Profesional La Salle: Crystallize monoammonium phosphate crystals 

(NH4H2PO4). 

 

 

Apresentação do poster pelas alunas da Letónia. 

Foi um dia pleno de novas e enriquecedoras experiências e de trabalho em grupo, acima de tudo! 

Mas a noite ainda ia trazer um história para os professores estrangeiros, para mais tarde recordarem. 
Após o jantar numa tasca local, perto de um hipermercado, pediram um táxi para o hotel. Mas 
prontamente o proprietário pegou no seu carro e os transportou todos juntos no seu carro, uns ao 
colo dos outros. -O portugueses são muito hospitaleiros, diziam os italianos, muito alegres. 

 

dia 3 -21/jan/2020 
Uma beleza extraordinária, muito obrigado 

No Carsoscópio, no Centro Ciência Viva do Alviela, realizaram visitas às exposições interativas, 
visitaram a nascente dos Olhos d’Água e passearam por vários locais de interesse geológico no 
Parque Natural da Serra de Aire. Ficaram todos encantados, com tamanha beleza. 



 

Professores da comitiva estrangeira contemplando o Maciço Calcário Estremenho. 
 
 
dia 4 -22/jan/2020 
A importância das Geociências para a sociedade moderna  

A excitação pela manhã previa uma experiência marcante para este grande dia. Hoje os alunos 
foram presenteados com uma gruta espetacular - o Algar do Pena. Após uma descida de 45m 
puderam observar formações geológicas num espaço de rara beleza. No final ficaram aptos a 
identificar facilmente as estalactites e estalagmites e ainda ouviram curiosidades sobre as grutas 
pelo mundo fora. À saída foram brindados com um pedaço de calcite que puderam trazer como 
recordação. 

 

Interior da gruta do Algar do Pena. 



Após esta visita, a melhor forma de continuar a nossa jornada foi fazer uma pausa para o almoço 
reconfortante e repor energias num restaurante na Videla. 

De seguida visitamos o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios com cerca de 175 milhões 
de anos.  Seguindo um percurso pedestre de 1000 metros, visitaram ainda o jardim jurássico. 

 

Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros. 

Pelo meio da tarde deslocamo-nos à pedreira Filstone, que na década de 80, já era uma das maiores 
referências na indústria da pedra no centro de Portugal. Fomos recebidos de uma forma muito 
carinhosa pelas relações públicas e pelo administrador que nos desejou as boas vindas. Visitamos 
o local da extração e ficamos a saber que grande parte dos blocos são para exportação para o 
países do oriente. No final foi-nos oferecido um lanche e uma caixa com uma doce surpresa. 
Despedimo-nos com um grande agradecimento e imensa alegria pela receção. 

 

Filstone - Comércio de Rochas, S.A. 

Já o dia ia longo, e não podíamos deixar passar ali ao lado o Santuário de Fátima, que os nossos 
colegas estrangeiros tão ansiosamente desejavam conhecer. A escuridão da noite já estava 
presente, mas os colegas ainda puderam comprar uns souvenirs antes de regressarem ao autocarro. 



No final do dia alguns elementos foram jantar ao Torres Shopping e os professores acabaram a noite 
brindando num bar em Torres Novas. 

 
dia 5 -23/jan/2020 
Um pouco de cultura 

 

Atividades práticas " Forensic Geology"  e " Stone and Fire". 

 

Este quinto dia de atividades teve início com uma palestra com a Professora Amélia Dionísio (IST) 
cuja abordagem central foi novamente a importância da geologia na sociedade, a par de atividades 
experimentais com os alunos. 

A seguir ao almoço viajámos até ao Convento de Cristo, que foi muito do agrado dos professores 
estrangeiros. À saída tiveram oportunidade de observar o restauro de algumas peças no laboratório 
pétreo. 

Já no final do dia os alunos ainda ficaram a conhecer o Instituto Politécnico de Tomar, os seu cursos 
e os laboratórios.  

No jantar de despedida, pais, professores e alunos cantaram os parabéns à Elien, foram brindados 
com a voz da fadista Rita Inácio, ouviram o hino da Europa, dançaram... Viveram-se momentos 
intensos!  

 
dia 6 -24/jan/2020 
A saudade 

O último dia de atividades começou com uma visita ao Castelo de Almourol e Centro de 
Interpretação Templário de Almourol (CITA). Pelas 12:30h, aproximava-se a hora da despedida 
através da cerimónia de encerramento com a entrega dos certificados de participação e outras 
lembranças, pelo Presidente da Câmara - Fernando Freire. 



 

Coordenador dos Projetos Erasmus+, Presidente da Câmara e Diretor na sessão de 
encerramento. 

Entre abraços e lágrimas entre os alunos, estava instalada uma desordem emocional. Ficaram as 
fortes emoções, como a saudade que o portugueses tentaram explicar ao grupo e partiram os 
espanhóis, italianos e letões. 

Mas ficaram os belgas, por mais uma noite em famílias que assim puderam ter a tarde livre para 
passear com os seus hóspedes. Houve passeios até ao Museu Ferroviário e não só... 

Foi uma semana extremamente rica para todos os envolvidos.  

 

 
dia 7 -25/jan/2020 



Acolhimento, uma imagem de marca 

Chegou também fim a estadia dos belgas a Portugal. A despedida foi na estação do Entroncamento 
onde seguiram para Lisboa no comboio Alfa Pendular às 9:41h. Foi incrível e foi inesquecível.  

Os nossos seis alunos serão “acolhidos” na casa dos alunos belgas de 16 de abril a 25 de abril. Até 
à breve, Bélgica! 
 
 
Para além das trocas de experiência na área da ciência, este projeto Erasmus+ pretende, também 
subtilmente, consciencializar os alunos para a diversidade cultural, ensinando-os a tolerar e valorizar 
essa mesma diversidade através de experiências e atividades que visam conhecer o património 
histórico, cultural e ambiental dos países parceiros. 

Todos concordam que é uma experiência inesquecível – e isto aplica-se tanto a quem passa a ter 
companhia numa noite como a quem embarca nessa aventura de ter a casa um bocadinho mais 
cheia. 

Finalmente, uma palavra de apreço e bem-haja a toda a comunidade educativa pela forma elevada 
como receberam e interagiram com os grupos; à professora Ana Salas e Dolores pela forma como 
abraçaram esta enorme responsabilidade; aos pais e alunos de Vila Nova da Barquinha que 
hospedaram os alunos estrangeiros e tão bem souberem enriquecer esta experiência.  

A organização e execução deste Congresso Internacional de Geologia foi uma árdua tarefa, tendo 
sido a nossa primeira experiência na escola ao nível da organização deste tipo de evento. As 
atividades foram muito enriquecedoras e contribuíram para a formação dos alunos, enquanto os 
professores estrangeiros mostraram uma enorme satisfação e consideraram a organização 
excecional. Concluímos todas as atividades propostas no projeto, mas o trabalho continua até 2021. 
Os parceiros partiram com uma enorme satisfação e alegria, deixando mensagens de parabéns 
pelo sucesso alcançado. Momentos inesquecíveis que ficarão para sempre na nossa memória. 

 

 

 

 

Relato de uma aluna italiana, uma semana depois 

“A minha experiência em Portugal foi uma das mais bonitas da minha vida. Tive a oportunidade de 
conhecer pessoas de países diferentes do meu e melhorar meu inglês. Encontrei pessoas 
fantásticas,  professores, jovens e principalmente famílias. Eu senti-me confortável imediatamente 
com todos, a minha família anfitriã foi maravilhosa, gentil, prestativa e acima de tudo, muito 
acolhedora. Realizamos muitas atividades durante a semana, mas as que mais me impressionaram 
foram as experiências com todos os alunos, porque realmente tivemos a oportunidade de conversar 
e tentar comunicar com todos os alunos estrangeiros. Achei tudo lindo e acho que não poderia ter 
sido melhor organizado. Sempre tivemos os nossos espaços e momentos livres, bem como os 
momentos em que tivemos que andar e fazer tarefas. Eu faria essa experiência mil vezes, o que 
certamente recomendarei a todos e falarei da melhor maneira possível.” - E. Rachele 

 



 

 

Se estás interessado em participar num projeto de intercâmbio de ideias e queres conhecer a 
Europa, junta-te a nós e preenche o seguinte formulário:  
 

https://forms.gle/6konrNmp5s5ZhkKH8 

 

O programa Erasmus+ tem proporcionado a alguns 
jovens da Escola D. Maria II experiências 

internacionais inesquecíveis. 
 

https://youtu.be/A4gh2x10_98 
 

https://twinspace.etwinning.net/94860/home 
 
 

 
 

 


