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No mês de outubro na semana de 11 a 17 foi realizada uma viagem à Turquia pelos 

alunos da Escola Básica e Secundária à Beira Douro - Medas.  

No dia 11 de outubro encontraram-se todos os alunos e as professoras responsáveis 

no aeroporto de Francisco Sá Carneiro, pelas 13h. O voo que fez a ligação entre 

Porto-Istambul foi às 15.20 e, segundo voo, entre Istambul-Samsun, realizou-se às 

01.30h do dia seguinte. 

Quando chegámos ao aeroporto de Samsun 

fomos recebidos pelo diretor da escola turca e 

uma das professoras de Inglês. De Samsun para 

Çarşamba a viagem foi realizada numa carrinha 

de transporte de alunos, sempre acompanhados 

pelo diretor e pela professora de Inglês. 

Levaram-nos à residencial.  

Depois de 2h de sono, tomámos o 

pequeno-almoço na residencial e de 

seguida fomos nas carrinhas para a 

escola de Çarşamba, juntamente com 

os alunos da Lituânia e da Roménia, 

onde fomos recebidos de forma 

calorosa. Quando chegámos, muitos 

alunos turcos estavam às janelas e 

mesmo sem nos conhecermos já 

sorriam e acenavam.   

Quando entrámos na escola deram-nos 

chocolates e deram-nos água-de-colónia 

para passarmos as mãos. Levaram-nos 

a conhecer a escola e a primeira 

apresentação foi a sala do director, onde 

vimos que era uma sala muito 

confortável. De seguida fomos para o 

auditório, onde cada país partilhou um 
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vídeo sobre o seu país. Seguimos para o almoço com toda a comunidade integrada no 

programa. Após o almoço, voltámos para a escola para assistir à apresentação da 

Roménia e, de seguida, tivemos uma pequena aula de língua turca. Nessa mesma 

aula aprendemos palavras básicas, como Merhaba - olá, Su - água, evet - sim e toman 

– não. Aprendemos também os números até dez (bir – 1, iki - 2…). Regressámos ao 

hotel para descansar um pouco e fomos jantar. 

 

No segundo dia, realizámos 

uma visita de estudo ao 

castelo de Amasya. 

Depois de uma longa 

caminhada até ao topo do  

castelo, passeámos um pouco 

pela cidade e fomos a um museu 

onde visitámos uma casa 

tradicional turca.   

 

 

 

  
 

 

De seguida, visitámos uma das principais 

mesquitas de Amasya.  

Ao fim da tarde, regressámos a Samsun, onde 

jantámos com música ao vivo. Depois do jantar 
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voltamos para a residência e realizámos uma reunião de trabalho com as duas 

professoras portuguesas que nos acompanharam nesta visita. 

No terceiro dia fomos, à escola para assistir às apresentações de outros países. A 

primeira apresentação foi a da Turquia, que apresentou um PowerPoint onde mostrava 

como a população turca trabalhava, rezava e se divertia. Seguiu-se a apresentação de 

Portugal, apresentada pelos oito alunos portugueses que participaram nesta visita, e 

por fim a da Lituânia. Fomos almoçar e, na parte da tarde, visitámos uma fábrica de 

avelãs. Aprendemos que as avelãs mais velhas são utilizadas para fazer óleo e as 

melhores são para alimentação. No fim da visita à fábrica, tirámos uma fotografia para 

publicar no jornal local. 

De seguida a equipa portuguesa foi convidada a visitar a casa do diretor da escola de 

Çarşamba. Constatámos haver algumas diferenças culturais relativamente a Portugal, 

como por exemplo, o facto de termos de tirar os sapatos para entrarmos em casa de 

alguém e aprendemos que se serve sempre chá aos convidados. 

     

No quarto dia visitámos Sinop e uma uma prisão. Vimos a beleza do mar negro e 

passeámos pela cidade. Almoçámos em Sinop e depois do almoço tivemos tempo 

para comprar lembranças e andar de barco no mar negro.  
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Quando o passeio de barco acabou 

passeámos pelas lojas e compramos 

alguns doces típicos. De seguida, 

fomos jantar com música ao vivo. 

Adorámos as paredes do restaurante 

que estavam todas decoradas com 

banda desenhada.   

 

No quinto dia, visitámos um barco museu e de seguida fomos passear para o centro 

comercial, onde almoçámos e passámos parte da tarde devido ao mau tempo. 

Regressámos ao hotel e preparámo-nos para o jantar de despedida. O jantar decorreu 

num restaurante típico. Após o jantar, a delegação turca entregou uma lembrança a 

cada um, uma caneca com a bandeira da Turquia e do respetivo país e uma caneta, 

assim como o nome de cada aluno/professor. Os alunos e os professores portugueses 

distribuíram também uns bombons por cada delegação. Foi o dia em que nos 

despedimos uns dos outros e houve muita emoção à mistura. 

Apesar deste encontro ter durado apenas uma semana, criámos muitas amizades e 

aprendemos um pouco de cada cultura. Enriquecemos o nosso conhecimento de 

todas as maneiras. 

No último dia, acordámos bem cedo para irmos para o aeroporto e regressarmos ao 

nosso país, já com algumas saudades, não só da família, mas também com saudades 

do nosso pequenino Portugal.  

Raquel, 11.ºB 


