Viagem ao outro lado da Europa

Apesar de termos recebido esta notícia por meios diferentes e em ocasiões diferentes, a
reação por parte das duas foi a mesma: de surpresa e felicidade ao mesmo tempo. Foi uma
primeira vez de praticamente tudo: a primeira vez de avião, a primeira vez tão longe de
Portugal, a primeira vez tão afastadas dos pais.

Rapidamente chegou o dia que pensávamos nunca mais chegar. E mesmo com todo o
nervosismo sentido no momento, entramos, de malas nas mãos, no primeiro avião, o que nos
levaria até Barcelona (e com muitas piadas pelo caminho da professora Clotilde relativas à
nossa primeira vez numa aeronave…).

Um pouco desiludidas (porque afinal andar de avião não é tão emocionante como
pensávamos ser), seguimos para o outro avião, que nos levaria definitivamente até ao nosso
destino: Atenas.

Algumas horas de turbulência depois, já bastante cansadas, pudemos finalmente dizer que
estávamos a respirar ares gregos! O próximo passo era, talvez, um dos mais importantes.
Estávamos prestes a conhecer a família onde iríamos passar os restantes dias da nossa
jornada!

Surpreendidas com o afeto que recebemos de imediato, foi em paz e serenidade que
adormecemos nessa noite, prontas a começar um novo dia cheias de energia, mal
acordássemos.
Já adaptadas à nossa nova rotina temporária, começaram as atividades da semana. Tendo
em conta que o tema do projeto na Grécia era a Diversidade e o respeito pela diferença, logo
no começo da semana tivemos o prazer de assistir a várias apresentações relativas a este
assunto, por parte dos vários países participantes (Grécia, Portugal, Lituânia, Chipre, Polónia e
Itália), desde apresentações culturais até alertas para apelar ao respeito pelas diferenças de
cada um.

Ainda tivemos oportunidade de ouvir as palavras de alguém incapacitado a nível visual e de
conviver com crianças de várias culturas, realçando o valor da diversidade cultural.
Após algumas restantes atividades como a ida a um planetário e a visitas às ruas centrais de
Atenas, começaram as atividades mais ligadas à parte históricas da Grécia. Foi nesta altura da
semana que visitámos importantes monumentos milenares, como a Acrópole, o Teatro de
Epidauros, e até mesmo a visita a uma outra cidade grega, 1ª capital da Grécia, Nafplio.
Como já era de esperar, a semana foi repleta de sorrisos, gargalhadas, e, claro, alguns
chapéus perdidos… Portanto, no final, resta-nos concluir que foi uma das semanas mais
emocionantes das nossas vidas, onde aprendemos mas também ensinamos bastante acerca do
respeito pela diferença, memórias inesquecíveis que nos acompanharão ao longo de toda a
nossa vida..
Obrigada aos professores que nos deram esta grande oportunidade! Foram vocês os
grandes responsáveis pelos nossos grandes e sinceros sorrisos!
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