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Finalmente!
Após uma longa viagem de comboio, finalmente chegámos à estação de comboios de
Oloron Sainte-Marie.
Na estação de Oloron fomos muito bem recebidos pelo nosso correspondente Lucas e
a sua mãe Cécile. Fomos no seu carro para casa deles. Já em sua casa fomos muito
bem recebidos pelo resto da sua família, o seu irmão Pierre, a sua irmã Emma e o seu
pai David.
Por volta das 7h fomos dar de comer às vacas da sua quinta.

Quando acabamos de dar de comer às vacas fomos jantar. O jantar foi um prato
especial, pois nesse dia o Gonçalo fazia anos: puré de batata com salsichas espetadas.
A sobremesa foram iogurtes de baunilha produzidos na sua fábrica.

Segunda-feira 24
Hoje eram 7h da manhã e estávamos a acordar, fomos acordados pelo nosso
correspondente Lucas.
Tomamos banho e o pequeno almoço e fomos para a paragem de autocarro com a
Florance mãe da correspondente de umas nossas colegas.
Por volta das 8h15 o autocarro chegou para nos levar para a escola. Tivemos muita
sorte pois a motorista era portuguesa e entendemo-nos muito bem.
Chegamos ao colégio (de Baretous) e esperamos que os alunos entrassem para as
aulas.
Passado um pouco fomos assistir à apresentação dos países e depois fomos almoçar. A
comida foi macarrão Italiano e a sobremesa foram iogurtes produzidos na fábrica
Estrabou, a família onde nós estávamos a viver.
Quando acabamos de comer fomos para a escola jogar futebol. Por volta das 3h15m
assistimos à aula do nosso correspondente Lucas, a aula de Inglês e a seguir fomos
assistir à de matemática… às 16h45m acabaram as aulas e fomos para casa do Lucas
outra vez com a Florançe. Quando chegamos a casa fomos jogar playstation (GTA 5 e
FIFA 14)
A seguir fomos alimentar as vacas (como faziamos todos os dias) e vimos onde é que
eles produziam o queijo e os iogurtes.
O jantar foi strogonoff (estava muito bom). Quando acabamos fomos dormir.

Apresentação

Museu

Terça-feira
Acordamos outra vez à mesma hora, tomamos banho e o pequeno-almoço.
Hoje fomos para a paragem de autocarro com a Cécile mãe do Lucas.
Entramos no autocarro em direção à escola e de seguida fomos encaminhados para
outro autocarro para o Liceu de Guynemer, um liceu que estuda mecânica.
A seguir fomos para o liceu de agricultura, onde almoçamos, a comida era muito boa,
carne caseira com batatas fritas com ketchup e maionese, e a sobremesa foram bolas
de berlim.
A seguir fomos visitar a quinta, eles lá tinham cabras…
Quando acabamos a visita fomos comprar queijo.
Fomos de volta para a escola, apanhamos o autocarro e regressamos a casa, e como
sempre quando chegamos fomos jogar playstation, e de seguida demos de comer às
vacas. O jantar foram douradinhos com legumes salteados. A seguir fomos dormir.

Quarta-feira
Como sempre, às 7h da manhã acordamos, fomos tomar banho e o pequeno-almoço e
de seguida fomos para a escola de autocarro.
Quando chegamos à escola fomos encaminhados para outro autocarro que nos levou
ao País Basco. Fomos a uma fábrica de chocolates chamada Anton e vimos onde é que
eles faziam o chocolate, a seguir fomos comprar chocolate, e visitar umas lojas.
Por volta da hora de almoço fomos à baixa conhecer as piscinas naturais. Passado um
pouco fomos almoçar.
Na parte da tarde fomos visitar um castelo.
Seguimos para o autocarro e foi aí que os começamos a conhecer melhor os Italianos.
Chegamos a casa e o Ivo foi dormir e o Gonçalo foi jogar playstation.

Quinta-feira
7h da manhã e acordamos fomos tomar banho e o pequeno-almoço.
Hoje partimos cedo para um sítio com os alunos do 9ºano, onde eles teriam de
escolher o curso que queriam ter e o que queriam ser. Haviam várias bancadas e várias
profissões para escolher.
De seguida fomos para Pau visitar o castelo com os nossos professores, aquele castelo
pertenceu a Napoleão III um rei muito conhecido, ele teve 4 filhos da rainha e mais 15
de amantes!
Fomos almoçar.
Hoje à noite por volta das 8h houve uma festa de despedida em honra de nós e de
todos os outros países envolvidos no projeto. Foi muito divertido, só que a festa
acabou muito cedo, às 22h.
Quando chegamos a casa despedimo-nos do Lucas e da família e fomo-nos logo deitar.

Sexta-feira
Hoje quando acordamos fomos logo embora para o hotel onde os professores estavam
instalados, com o irmão da Cécille. Esperamos que os professores tomassem o
pequeno almoço e de seguida fomos para a loja de chocolate Lindt.
Já na fábrica compramos todos muitos chocolates.
Quando acabamos de fazer as compras fomos a um supermercado comprar comida
para a viagem.
Fomos para o hotel e esperamos até ao almoço. O almoço foi numa pizzaria e estava
muito bom.
Quando acabamos de almoçar seguimos para a estação de Oloron Saint-Marie,
andamos em dois comboios em direção a Andai (Espanha) e depois apanhamos outro
comboio em direção ao Porto.
E aí acabou a nossa grande viagem!
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