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1.1. 6 de Março de 2022 (domingo) 

A semana começou às 5:20 da manhã com a partida de Portugal e destino a Alemanha,  onde fizemos escala, para 

depois embarcarmos no segundo voo por volta das 10:00 até Tessalónica. Para chegarmos a Kavala, tivemos de 

nos deslocar de transfer. Foi nesta  viagem que tivemos o primeiro contacto com os nossos colegas eslovenos, 

apesar de  não ter havido grande interação visto que foi uma viagem longa e estávamos todos  cansados. 

1. Diário de uma mobilidade 

A primeira mobilidade do projeto de Erasmus + “Climate is Changing. Let’s Change Climate. Make Difference Together” 

ocorreu na Grécia, na cidade de Kavala. Participaram 4 grupos  de nacionalidades diferentes, com o total de 16 alunos: 4 

alunas portuguesas, 4 franceses, 4  eslovenos e 4 italianos, sendo que cada grupo foi acompanhado por dois professores. 

 

O Hotel Esperia foi o hotel onde nós, os  franceses e os 

eslovenos ficámos, que  se encontra numa zona ótima devido à  

proximidade ao mar, da escola grega, de  restaurantes e de lojas 

de lembranças.  Instalámo-nos em 4 quartos: 2 para as 4  alunas 

e outros 2 para os professores. 

 

Mapa da zona do Hotel Esperia (a vermelho)  e 

da zona da doca (a azul) 

 



 

Este primeiro dia foi bastante calmo visto que não havia nenhuma atividade programada  para aquele dia. 

Foto junto à doca (6 de março de 2022) 

 

Quando chegou a hora da refeição,  juntamente com a coordenadora grega, decidimos comer num 

restaurante  perto do hotel, seguido por um passeio até à  zona junto à doca. 

 



 

Após estas atividades, fomos todos almoçar, o que nos permitiu conhecer um pouco mais. O resto da tarde foi livre e, tal 

como nos restantes dias,  jantámos num  restaurante perto do hotel a fim de confraternizarmos. 

1.1. 7 de Março de 2022 (segunda-feira) 

O primeiro dia de atividades começou muito mais cedo que os seguintes, visto que  tínhamos uma longa viagem até à 

barragem de Thisavros. No caminho para a barragem,  visitámos uma quinta pedagógica onde pudemos observar 

vários animais, tal como  coelhos. Foi durante este momento que começámos a interagir com o resto dos grupos. 

À esquerda, a vista observada na viagem, ao meio, foto de grupo na quinta pedagógica  

e à  esquerda, uma foto de grupo na barragem 

 



1.3. 8 de Março de 2022 (terça-feira) 

O dia iniciou-se com a visita à câmara municipal de Kavala, onde fomos todos muito bem  recebidos. Depois disso, 

seguimos para o museu do tabaco, um museu dedicado à  história da produção do tabaco, aos trabalhadores e à 

importância deste produto no  desenvolvimento da região. A atividade seguinte foi a limpeza de praias, uma atividade  

bastante relacionada com o tema deste projeto, que nos permitiu ajudar um pouco mais o  nosso planeta. 

À esquerda, uma fotografia no museu visitado e à 

direita, uma foto do grupo na praia. 

Na parte da tarde, fizemos a primeira visita à escola  grega participante 

do projeto. Cada grupo fez uma  apresentação do seu país e da 

respetiva escola ao resto dos grupos. Estas apresentações foram  

bastante interessantes e ficámos a saber um pouco  mais de cada país 

e a conhecer cada escola  participante do projeto. 

O resto deste dia foi livre. 

Apresentação de Portugal  

através de um vídeo 

 



Aqui, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história riquíssima  deste país e de observar 

diferentes esculturas e peças cerâmicas: 

Esculturas observadas no Archaeological Museum of Kavala. 

1.4. 9 de Março de 2022 (quarta-feira) 

Este dia começou por volta das 8:30h e a nossa primeira paragem 

foi o Archaeological Museum of Kavala, depois de nos reunirmos 

com os colegas italianos que ficaram num hotel diferente do nosso 

A verde, o museu visitado, e no lado direito, o  

hotel do grupo italiano (Galaxy Hotel) 

 



A próxima paragem deste dia foi um dos pontos 

mais  turísticos de Kavala, o seu castelo! 

Aproveitámos e  viisitámos também um miradouro 

próximo. Logo de seguida,  conhecemos a história 

do aqueduto da cidade e depois  seguimos para a 

igreja de São Nicolau. 

1.5. 10 de Março de 2022 (quinta-feira) 

O quinto dia começou com um seminário, onde nos explicaram as antigas zonas das ruínas que iriamos visitar de 

seguida. Tivemos então uma viagem de autocarro até aquilo  que nos fez sentir dentro de um livro de história: as 

ruínas gregas de Filippoi. Aqui  tivemos a oportunidade de cantar para a Deusa que protegia os gregos que 

antigamente  ali habitavam e de visitar o anfiteatro, património mundial da UNESCO 

À esquerda, a vista do  miradouro, ao meio, o aqueduto e à direita uma 

zona perto do castelo. 

À esquerda, o grupo português e francês nas ruínas, e à 

direita, uma zona das ruínas visitada. 



Junto das ruínas havia um museu arqueológico que também visitámos. Tal como  no museu perto do hotel, ficámos a 

conhecer um pouco mais da história  deste país e pudemos observar esculturas e peças cerâmicas 

Para acabar o dia em grande fizemos uma sessão 

de karaoke, num restaurante local, em  que cada 

país deu a conhecer algumas músicas típicas. 

Imagens do karaoke e do jantar nesse dia. 

As duas primeiras imagens são esculturas pertencentes ao museu e à 

direita,  a parte exterior do museu 
 



1.6. 11 de Março de 2022 (sexta-feira) 

Neste dia de manhã, deslocámo-nos até uma empresa onde produziam e multiplicavam  plantas, até estas estarem 

desenvolvidas para depois serem comercializadas em centros de jardinagem  no  mundo inteiro . 

 

Ao final da manhã, caminhámos pelas margens do rio Nestos, onde pudemos estar em  contacto com a natureza, ver 

bonitas paisagens e saber um pouco mais sobre a fauna e  flora da região. 

Fotos nas margens do rio Nestos. 
 

Fotos tiradas na visita à empresa. 

 



Neste dia tivemos o jantar de despedida, em que cada participante recebeu  um diploma de participação nesta 

mobilidade do projeto. 

À esquerda, foto do bolo comemorativo do projeto, à 

esquerda, uma foto tirada durante o jantar 

1.7. 12 de Março de 2022 (sábado) 

Este foi o nosso último dia em Kavala. 

De manhã, visitámos umas grutas, onde fomos guiados por um robô 

que explicava o  processo de diversas formações como as 

estalactites e as estalagmites. Neste local, não  era possível tirar 

fotografias pois poderia danificar certas formações na gruta, mas  

abriram uma exceção para tirarmos uma foto de grupo. 

Foto de grupo com o robô nas grutas. 

 



 

Depois fomos até à Macedónia, onde almoçamos, passeámos pela zona. Visitámos  o lago Kerkini, onde pudemos ver 

diversos animais, especialmente cavalos. 

Fotos junto do lago Kerkini. 

Visto que alguns grupos tinham que 

partir bastante cedo para o aeroporto, 

não tivemos  mais nenhuma atividade e 

retornámos todos aos hotéis. Foi a 

nossa última noite em  Kavala e 

decidimos passar os últimos momentos 

com o grupo francês e esloveno, até  

estes partirem para o aeroporto. 

À esquerda, uma foto da última noite com os nossos professores, e à direita, uma 

foto com o  grupo francês e esloveno, a aproveitar os últimos momentos da viagem 

 



1.8. 13 Março 2022 (domingo) 

Este foi um dia bastante emotivo. Apesar de estarmos todos felizes por termos tido a  oportunidade de ter esta 

experiência, também estávamos tristes pois a semana tinha  acabado. Não houve qualquer atividade neste dia visto 

que todos os grupos tinham voos  de regresso bastante cedo. 

2. A nossa experiência 

Esta experiência teve um impacto enorme e bastante positivo nas nossas vidas. Foi das  melhores experiências que 

tivemos e não conseguimos escolher qual das várias  atividades que fizemos foi a que gostámos mais, foram todas 

ótimas! No entanto, o  aspeto que mais nos agradou foi o convívio e a ligação que criámos uns com os outros  em 

tão pouco tempo! Dizemos que foi uma experiência que nos marcou pois as pessoas  que conhecemos nesta viagem 

e a companhia de nós as quatro nesta aventura foram um  grande motivo de satisfação. Agradecemos a 

oportunidade que nos deram em  fazer parte deste projeto e desta semana incrível! 

De manhã, voltámos ao aeroporto de Tessalónica para 

regressar a Portugal e  apanhar o primeiro de três voos. De 

Tessalónica,  apanhámos um avião até Frankfurt, depois  de 

Frankfurt até Zurique e, finalmente, de  Zurique a Portugal. 

 

Foto no aeroporto de Tessalónica. 

 


