
Professores de Gondomar em formação na Ilha Esmeralda

O Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis pôs em prática a primeira atividade do Projeto 

Erasmus+ “Um passo em frente”: cinco professores viajaram para Dublin, na República da 

Irlanda, também conhecida como Ilha Esmeralda pelos seus prados e colinas onde o verde 

claro predomina.

 Na manhã de 3 de outubro, quatro professores deste Agrupamento de Escolas de Gondo-

mar, acompanhados pela coordenadora do Projeto, Sílvia Vigário, encontraram-se no Aero-

porto Francisco Sá Carneiro para rumar a Dublin. 

 Participaram neste fluxo os professores Ângela Silva, de Educação Especial, José Castro, de 

Geografia, Júlia Martins e Teresa Botelho, de Educação Visual, que frequentaram um curso 

de língua inglesa, intitulado TED 120.2 – English Language, dinamizado pela instituição Twin 

English Centre Dublin. Durante duas semanas, entre 4 e 15 de outubro, as manhãs foram 

preenchidas com aulas que abrangeram não só o aprofundamento das competências linguís-

ticas, como também aspetos da cultura e história da Irlanda. «Os professores locais foram 

fabulosos e as sessões muito dinâmicas e interativas», destacou Sílvia Vigário.

 Após a realização das tarefas e do trabalho de estudo autónomo, as tardes eram dedicadas 

a visitas a diversos locais de Dublin, uma cidade vibrante e repleta de ofertas culturais. 

 Situada nas margens do Rio Liffey, Dublin é uma antiga e cativante urbe, com mais de mil 

pubs, elegantes construções georgianas, praças, parques e teatros. A capital irlandesa é um 

lugar excelente para passeios a pé, com bastante animação de rua. Apesar do cansaço im-

posto pelo elevado ritmo de trabalho ao longo do curso, refira-se como ponto alto da expe-

riência cultural dos participantes uma visita ao Temple Bar, o centro da vida noturna e cul-

tural de Dublin, onde se puderam deliciar com música irlandesa. 

 Cabe aqui referir algumas das principais atrações da cidade: A St. Patricks Cathedral, uma 

igreja gótica dedicada ao padroeiro nacional e personagem fundamental do cristianismo ir

-

landês, onde repousa Jonathan Swift, o autor das Viagens de Gulliver.  Também a Guin-

ness Storehouse, onde se pode ficar a conhecer os mais importantes factos históricos da 

mundialmente conhecida marca de cerveja, num admirável edifício de sete andares que 

tem o formato de um copo de cerveja gigante. No último andar, situa-se o Gravity Bar, 

com vistas sobre toda a cidade. E ainda o Castelo de Dublin, que outrora serviu para fins 

militares, mas foi também prisão, assento da coroa inglesa e parte do parlamento, além 

de local onde foi iniciada a revolta de 1916 e onde foi assinada a independência irlandesa. 

 Os professores visitaram também museus, dos quais se destacam o IMMA – Irish Muse-

um of Modern Art e o National Museum of Ireland – Archeology, Decorative Arts and His-

tory, tendo ainda oportunidade de visitar duas cidades costeiras - Howth e Galway -, sen-

do esta situada na belíssima costa ocidental da ilha.

 O regresso ao Porto teve lugar no dia 16 de outubro, marcado por uma despedida sau-

dosa da capital irlandesa e do excelente convívio entre os participantes deste fluxo.

 Este foi o primeiro passo desta aventura do Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis, no 

âmbito do Projeto “Um passo em frente”, que pretende fomentar a internacionalização 

do Agrupamento e o desenvolvimento de futuros projetos. Seguem-se diversas iniciativas 

visando a disseminação e a partilha das experiências e dos conhecimentos obtidos, e em 

breve esta equipa iniciará a preparação do próximo fluxo, na primeira metade de 2022.
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