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No final do ano letivo 2013-2014 realizou-se mais uma viagem com os alunos que dinamizaram o Clube 

Europeu. Destino – Londres. 

Para que esta viagem ficasse registada na memória de todos os seus participantes foi elaborado um 

Diário de Bordo que pretende transmitir de forma simples o que foi visto e sentido pelos alunos. 

6 de Junho de 2014 

No dia seis de junho, esperava-nos uma viagem até Londres, onde lá iríamos ficar cerca de uma semana, pois 

queríamos ficar a conhecer a cultura, gastronomia, e monumentos desse país.  

Acordámos às 3:30h e dirigimo-nos para a escola onde nos esperava um autocarro, os nossos colegas e 

professores. Às 4:30h partimos para o aeroporto Francisco Sá Carneiro.  

Primeiro dia - Londres 

 Às 9:00h já estávamos no Reino Unido (Londres) e dirigimo-nos de autocarro, e de seguida de metro até ao 

Hostel 639 onde nos íamos hospedar.  

Quando chegámos ao Hostel pousámos as nossas malas nos nossos respetivos 

quartos e vimos as instalações, que eram de fraca qualidade.  

Fomos visitar e passear no Hyde Park. Ficámos a saber que é uma das maiores 

áreas verdes da cidade, com 2,5 km2. De seguida visitámos St. James Park, o mais 

antigo dos parques reais, onde vimos várias paisagens lindas com vários animais 

(patos, esquilos, gansos…). 

Vimos o Palácio de Buckingham, a residência oficial de rainha Isabel II, onde 

tiramos uma fotografia de grupo, a Abadia de Westminster e o Palácio de 

Westminster também conhecido como Casas do Parlamento. Depois visitámos o Big Ben que é o nome do sino, 

que está instalado na torre do Palácio de Westminster. 

A meio da tarde lanchámos e assistimos a alguns espetáculos de dança com músicos de rua. No fim voltámos 

para o Hostel, onde acabámos por jantar arroz com carne e batatas fritas. Depois dirigimo-nos para o nosso 

quarto onde nos preparámos para descansar para o dia seguinte. 



7 de Junho 2014 – Segundo dia – Um dia em Cambridge 

 No dia 7 de Junho acordámos também cedo, pelas 6:30h. Vestimo-nos e dirigimo-nos para o restaurante do 

Hostel às 7:30h para tomarmos o pequeno-almoço. 

 De seguida apanhamos o metro até à estação de Liverpool Street. Depois fomos de comboio e viajamos durante 

1:30h até Cambridge.  

 Quando lá chegámos estivemos a ver algumas lojas e fomos até um restaurante, onde acabámos por almoçar 

batatas fritas, bife e uma salada. 

 Na parte da tarde fizemos algumas compras em algumas lojas, feiras…, e 

visitámos o Museu Sedgwick. Ficámos a saber que é o mais antigo museu 

de Cambridge, onde podemos observar diversos fósseis, minerais e 

rochas. 

Depois observamos do lado de fora o King’ College, mais alguns colégios e 

escolas académicas que por ser domingo não estavam abertas ao público. 

Fomos depois a um Centro Comercial para ir à casa de banho. Aproveitamos a oportunidade para fazer o 

primeiro “batismo”. Os escolhidos foram o Bernardo e Diogo, que tiveram de fazer uma pequena representação 

sobre um acontecimento do dia.  

Jantarmos na Pizza Hut e depois fomos para um parque onde conhecemos duas raparigas inglesas muito 

simpáticas que ficaram nossas amigas. Dirigimo-nos até à estação de comboio e, quando partimos, já eram 

21:50h. Depois apanhámos o metro até á estação perto do Hostel. 

Fomos para os nossos quartos, tomámos banho, vestimos os nossos pijamas e preparámo-nos para dormir pois 

no dia seguinte tínhamos que acordar cedo. 

8 de Junho – Terceiro dia – Londres – Um dia cansativo 

No 3º dia da nossa estadia em Londres, acordámos pelas 6:30h, para 

fazermos as malas e mudarmos para outro Hostel. Apanhámos o metro até 

Nothing Hill Gate e quando chegamos eram 10:15. Deixámos lá as nossas 

malas e partimos para Camden Town. 

Almoçámos num restaurante onde serviam Paella, e à tarde continuámos a 

passear e a observar várias tendas e pequenas lojas onde se vendiam bens de todos os tipos, incluindo livros, 

comida, velharias… 

De seguida fomos até à praça Trafalgar Square que se situa no centro de Londres, onde visitámos o National 

Gallery que é um dos mais importantes museus da Europa onde tivemos a oportunidade de observar uma 

preciosa coleção de pinturas desde o seculo XIII até ao seculo XX. 

Numa pequena praça nas proximidades do Museu, fizemos o “batismo” da Rafaela e da Micaela. Tiveram de 

interpretar dois momentos marcantes em Camden Town relacionados com as pessoas que tinham encontrado. 

As personagens que escolheram foram um senhor que estava a tocar e a cantar na rua e a outra foram 

duas pessoas vestidas à punk que tiravam fotografias com as pessoas que passavam na rua. 

No final do dia voltámos para o Hostel, tomámos banho e preparamo-nos para irmos jantar. 

Há noite fomos para Picadilly e quando lá chegámos estivemos em algumas lojas e vimos a maior loja de 

M&M´s. De seguida andámos, passeamos e tirámos fotos por Picadilly. 



Na hora de regressar viemos para a estação de metro. Vimos que estava fechada, fomos a outra estação e 

disseram-nos que iam fechar, portanto decidimos apanhar um autocarro. Fomos para uma paragem e ao fim de 

20 minutos de espera disseram-nos que não ia passar nenhum autocarro, pois a estrada estava fechada. 

Andámos mais um bocado e fomos para outra paragem, e disseram-nos mais uma vez que também ali não ia 

passar nenhum autocarro. Já cansados fomos para outra paragem e lá, finalmente, apanhámos um autocarro. 

Chegámos ao Hostel eram 2.30h e já cansados e cheios de sono tomámos banho e por fim fomos dormir. 

Foi mais um dia magnífico. 

 9 de Junho – Quarto dia – Londres –Uma noite divertida 

Neste dia os professores deixaram-nos acordar mais tarde pela noite de ontem.  

3 alunos foram a um supermercado com 2 professores comprar alimentos para o pequeno-almoço, os restantes 

foram andando para o Hyde Parque. Enquanto esperavam, foram aquecendo fazendo alongamentos, depois os 

outros chegaram e tomamos o pequeno-almoço, sentados nos bancos do parque. 

De manhã fomos visitar Dawning Street que é a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro do Reino 

Unido. 

 Vimos também a London Eye, que é a roda gigante de observação e de seguida 

fomos ao Convent Garden onde havia várias lojas onde podíamos fazer compras. 

 Depois fomos almoçar às 13:00h e comemos frango, com arroz e salada, e andámos 

pelo Regent’s Park. De seguida fomos visitar o Museu Madame Tussauds, onde 

vimos varias estátuas de cera de pessoas famosas como os One Direction, Obama, 

Michael Jackson…. Passámos por uma área escura e conforme andávamos havia 

várias luzes, pessoas e sons que nos assustavam. De seguida entramos nuns carros 

que nos levavam a ver episódios da cultura antiga e por fim fomos ver um curto 

filme em 4D. 

No final do dia fomos para o Hostel e depois fomos jantar às 20:00h na Pizza Hut.  

 À noite apanhámos o metro e fomos ver o Hard Rock pelo exterior, pois não podíamos entrar.  

Nessa noite era o nosso colega Miguel a orientar-nos. Então, com as suas indicações apanhámos um metro, e a 

meio do caminho reparámos que o metro estava a andar no sentido contrário ao nosso destino. Em sobressalto 

saímos numa estação e apanhámos outro metro sempre com as indicações do nosso colega. Desta vez 

reparámos que o metro não ia para onde queríamos e como dizia o nosso colega “foi sempre em frente”, mas o 

erro não era do metro, mas sim dele, porque não observou o seu destino. Saímos e apanhámos novamente 

outro metro e, finalmente, saímos na estação Nothing Hill Gate.  

São estas situações, em que aprendemos a desenrascarmo-nos, sem estarmos á espera da orientação das outras 

pessoas. Chegámos ao Hostel e, finalmente, fomos descansar pois foi uma noite cansativa, mas ao mesmo 

tempo muito divertida. 

10 de Junho – Quinto dia – Londres –Uma noite em Picadilly 

No 5º dia em Londres tomámos o pequeno-almoço às 8:00h e fomos 

visitar o Museu de História Natural que acolhe inúmeras coleções de 

ciência da vida e da Terra. Também de manhã fomos ao Museu da 

Ciência que conta a história da ciência, da química aos modernos 

transportes. Vimos também um filme mas como era em inglês quase 

todos adormeceram. 



Fomos almoçar às 13:00h e na parte da tarde fomos ao Harrod’s que é o maior centro comercial de Londres e 

tem mais de 330 lojas, distribuídas por andares, dividimo-nos em dois grupos e observamos todas aquelas lojas 

durante algum tempo. Depois estivemos a observar e ouvir alguns músicos de rua. 

De seguida fomos para o Hostel onde nos reunimos na varanda de um dos quartos dos professores. Estivemos a 

ler os nossos diários de bordo e os colegas Sara, Patrícia e Miguel foram “batizados”. Tinham que representar 

algo que tivessem visto no Museu de História Natural e no Museu da Ciência para passarem no seu “batismo”. 

Neste dia fomos mais uma vez a Picadilly e estivemos desta vez a fazer compras na loja M&M’S e em outras 

lojas para comprarmos lembranças. Fomos jantar às 20:00h no Big Burger e depois estivemos a passear e a tirar 

algumas fotografias. 

Apanhámos o metro e às 22:00 voltamos para o Hostel e preparámo-nos para dormir porque no dia seguinte já 

era o penúltimo dia desta viagem. 

11 de Junho – Sexto dia – Londres – O penúltimo dia 

 No nosso penúltimo dia em Londres tomámos o pequeno-almoço às 8:30h. 

 Fomos visitar a Torre de Londres que foi a casa da moeda, mostra dos animais do Reino e até uma prisão, local 

de execuções e tortura, mas hoje é a casa das Joias da Coroa. Visitamos a 

Catedral de S. Paulo e atravessámos a Tower Bridge. 

Almoçámos ás 13:00h e na parte de tarde visitámos o estádio do Manchester 

e o Shaskespeare Theatre. 

Jantámos às 20:00h, andámos a ver lojas e a comprar lembranças de Londres 

e do Reino Unido. De seguida fomos para o Hostel mais cedo do que os 

outros dias, pois tínhamos que preparar as malas para, no dia seguinte, 

partirmos. 

12 de Junho – Sétimo dia – Londres – O último dia 

O dia 12 de Junho era o último dia em Londres. Acordámos cedo e acabámos de fazer as nossas malas, tomámos 

o pequeno-almoço às 8:00h, torradas, omelete, leite, café, sumo natural, chá e fruta. Um bom pequeno-almoço 

pois tínhamos uma grande viagem pela frente. Arrumámos o nosso quarto e verificámos se não esquecíamos 

algum objeto. Saímos do Nothing Hill com as malas feitas, em direção à estação de metro mais próxima onde 

apanhámos um metro com destino à rua da paragem do autocarro que nos levou para o aeroporto de 

Stanstead. A viagem ainda foi um pouco longa pois o aeroporto situava-se fora do centro de Londres. 

Quando lá chegámos fizemos o check-in, e depois de termos sido bem inspecionados comemos uma sandes 

rapidamente para apanharmos um avião da Ryanair, o qual nos trouxe de volta a Portugal.  

Quando chegámos ao aeroporto Sá Carneiro eram 14:35 e lá estavam os nossos familiares cheios de saudades.  

Foi na verdade uma semana intensa tanto para nós como para os nossos familiares, mas regressamos 

diferentes, mais enriquecidos em termos de cultura e preparados para um dia conhecermos outros países. 

Adorámos ter feito esta viagem e conhecido Londres. 

Os registos deste Diário de Bordo foram feitos por Ana Beatriz, Ana Alves, Bernardo, Diogo, João, Marcelo, 

Matilde, Micaela, Miguel, Patrícia, Rafaela e Sara. 


