
VIAGEM A PARIS 

DIÁRIO 
20 ABRIL – 25 ABRIL 

 

Dia 1 (20 Abril) 

Era dia 19 de Abril, a véspera do dia da partida para Paris! Os nervos e a 

ansiedade eram tantos, que tínhamos a certeza que durante a madrugada não 

iríamos conseguir adormecer. Tínhamos que estar ás 4:30h no aeroporto, e 

decidimos então, encomendar o jantar e ficar em casa da Cristiana, que é 

praticamente lá ao lado, ate ás 3:30h, depois iríamos então ter com o resto da 

turma! 
Aquela viagem tornar-se-ia algo marcante nas nossas vidas, era para quase 

todos a primeira vez a sair do país, e para outros até, a primeira vez a andar de 

avião. 

E tudo corria como planeado, estava a ser um dia incrível, arrisco me mesmo a 

dizer que um dos melhores dias das nossas vidas. Cheias de energia, 

passamos então, a madrugada a rir e a conversar. 

No aeroporto riamos todos juntos, tirávamos fotografias, imaginávamos o quão 

boa ia ser aquela semana. 

São entretanto 5:30h e entramos no avião! Pelo menos para nós, aquela era a 

primeira vez a aventurarmos nos pelo céu, e foi algo indescritível! Ao início 

cheias de medo, mas depois totalmente descontraídas riamos, tirávamos mais 

fotografias... 

Entretanto são 9:30h e eis que chegamos a Paris! Mal podíamos acreditar… 

aquilo era magnífico! 

 
 
 
 
 
 
 



Saímos do aeroporto e fomos de autocarro até à pousada Bvj Paris Louvre, 

onde chegámos às 10:30. Foram-nos mostrados os nossos quartos, onde 

dormiríamos 8 raparigas, e deram-nos até à hora do almoço para nos 

organizarmos. De seguida, descemos para almoçar, e finalmente visitar Paris. 

 

Por volta das 14h, já estávamos todos na entrada da pousada, prontos para ir. 

Neste primeiro dia, só andámos a pé, pois, tudo o que fomos visitar era perto. 

Começámos por explorar a zona do Louvre (não o Museu, só mesmo a zona), 

que ficava apenas a uma caminhada de 10 minutos. Logo ao lado, o jardim 

Tuileries, um dos maiores e mais bonitos jardins que alguma vez vimos. De 

seguida, fomos pela Aveinda Champs-Élysées, que é uma avenida cheia de 

lojas, onde fizemos algumas compras, e logo no fim da avenida estava o 

famoso Arco do Triunfo, não chegámos a subir, mas não importou, porque 

mesmo assim foi deslumbrante. Antes só o tínhamos visto nos livros de 

história, mas ver ao vivo foi completamente diferente.  

 

 

 

 



Já de noite, às 21h, chegámos à pousada, tomámos banho, jantámos e fomos 

para os quartos dormir. 

Dia 2 (21 Abril) 

Encontramo-nos então, no segundo dia da viagem, 21 de Abril. Acordámos 

todos muito cedo, e entusiasmados fomos tomar o pequeno almoço. Todos 

elogiamos a refeição. Tínhamos o dia inteiro agendado! O combinado, era 

então às 9:00h da manhã, estarmos todos reunidos ás portas da l'École 

nationale supérieure des beaux-arts (Escola nacional superior de Belas Artes), 

onde passaríamos a totalidade do dia, com direito a visitas e aulas de desenho! 

É a melhor universidade de artes do país, era uma honra estar lá dentro, uma 

oportunidade única, que quase de certeza não se voltará a repetir! Toda a 

universidade era linda! Todos os espaços ricamente decorados, faziam nos 

sentir uns verdadeiros artistas! Visitamos cada espaço com muita emoção, 

ficávamos boquiabertos com cada trabalho que víamos. Tivemos então a 

oportunidade de ter várias aulas, onde aprendemos imensas técnicas, também 

observando outros alunos. Eram todos uns excelentes profissionais, muita 

técnica, desenhos incríveis, e faziam cada trabalho com uma rapidez que até 

parecia fácil reproduzir cada obra de arte! 

As nossas aulas basearam-se na representação da anatomia humana, e foi 

sensacional! Deram-nos imensas dicas e transmitiram nos vários 

conhecimentos! Saímos de lá, certamente, com uma visão diferente sobre o 

mundo das artes, e também sobre a forma como nos debruçamos sobre o 

papel! 

 
 

 
 
 
 
 

Dia 3 (22 Abril) 
O dia 3 foi o dia de ir ao famoso Museu do Louvre, o maior museu de arte do 

mundo.  



O interior do museu é deslumbrante, especialmente sobre a pirâmide.  

O Louvre é tão grande que não havia como nós vermos tudo em um dia, e 

estava muito cheio. Fomos ver o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que 

era uma obra muito mais pequena do que pensávamos e ficámos 45 minutos 

na fila, o que foi um bocado cansativo, mas valeu totalmente a espera. É 

inacreditável termos visto uma obra de há mas de 500 anos atrás, e uma das 

mais famosas na atualidade. As coleções egípcia, persa, grega e romana são 

abrangentes e vastas e são das mais fascinantes obras que vimos.  

Foi fantástico vermos todas as outras obras, das quais muitas delas já 

tínhamos dado a História da Cultura e das Artes. 

No geral foi uma experiência indescritível e que nunca esqueceremos. 

 

  

 

Na parte da tarde, às duas mais precisamente, após o almoço, tivemos a 

oportunidade de visitar a École du Louvre (EDL), é uma grande escola francesa 

criada em 1882. Estabelecimento de ensino superior do Ministério da Cultura, 

oferece ensino de história da arte, arqueologia, epigrafia, história das 

civilizações, antropologia e museologia. Está localizado em Paris, na ala Flora 

do palácio do Louvre. Tivemos a oportunidade única, e o acesso privilegiado de 

visitar este espaço. Foi uma tarde incrível, vimos coisas que nunca pensámos 

ter a oportunidade de ver! A viagem toda focou-se na área de artes, o que na 

nossa opinião ajudou-nos muito a todos em diferentes âmbitos. Foi muito bom 

para nós, conhecer este outro lado do Louvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 4 (23 Abril)  
 

Era o quarto dia, foi o dia em que acordámos mais cedo, pois às 8h tínhamos 

que estar prontos. Acordámos, arranjámo-nos e tomámos o pequeno-almoço.  

E às 8h15, entrámos para o autocarro e seguimos numa viagem de 40 minutos 

para o Palácio de Versailles. 

O palácio era lindo tanto do lado de fora como do lado de dentro. Não tivemos 

que esperar na fila, porque já tínhamos comprado os bilhetes e reservámos um 

guia de áudio para cada um.  

O interior era lindo e muito extravagante.  Havia muitos quartos cheios de 

ornamentos e pinturas incríveis. Existem várias salas que exibem todos os 

componentes da arte de diferentes maneiras, como arquitetura, pinturas, 

afrescos no teto, estátuas, arte em madeira e outras. Tínhamos o guia que nos 

ia contando a história dos diferentes pontos. A grande opulência e as histórias 

do Rei Sol (Luís XIV), Maria Antonieta, Revolução Francesa, era tudo tão 

fascinante. O palácio é realmente lindo e grandioso antes mesmo de entrarmos 

pelos portões dourados. Era muito bem conservado e limpo. Um dos nossos 

quartos favoritos foi o Hall of Mirrors. Desde a entrada ficámos impressionadas 

com a beleza dos jardins, a erva estava perfeita, muito bem tratada, e foi no 

jardim que fizemos um piquenique e almoçamos. 

No fim, quem quisesse podia ir à loja de lembranças e ao café Angelina. 

Depois de um dia passado em Versailles, voltámos para a pousada e 

estávamos todos tão cansados. 

 

 

 

Dia 5 (24 Abril) 
 

Era o penúltimo dia em Paris, foi um dos dias mais cheios desta semana. 

Por volta das 9h saímos da pousada e fomos para o Musée d’Orsay. O museu 

d’Orsay foi um dos nossos museus preferidos que visitámos, e dava para ver 

tudo com mais calma, pois não estava tão cheio. O museu em si tinha uma 

bela história, pois anteriormente tinha sido uma estação de comboios. Tem 



expostas as mais famosas pinturas modernas, e uma coleção de pinuturas 

impressionistas. Este museu tem as famosas obras de Monet e Van Gogh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida voltámos para a pousada para almoçar, e depois seguimos para o 

Centre Pompidou.  

O Centro Pompidou é um complexo que possui uma grande coleção de 

maravilhosos artistas da arte contemporânea tais como: Picasso, Kandinski, 

Braque, Miró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois fomos ver a Catedral Notre-Dame, mas não havia muito para ver, por 

causa do incêndio ocorrido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste dia, foi um dia um bocado diferente dos outros, porque fomos jantar a um 

restaurante, enquanto nos outros dias jantávamos na pousada. O restaurante a 

que fomos foi o Les Princes, que é um restaurante com comida tipicamnete 

francesa. Tinha um ambiente e uma decoração muito agradável. E a comida 

também era boa, mas os preços eram um bocado altos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 6 (25 Abril) 
 
Infelizmente encontrávamo-nos então no último dia da viagem, 25 de abril. 

Estávamos felizes pois estava a ser uma experiência incrível, única, que 

provavelmente nunca se voltaria a repetir, mas estávamos tristes também, pois 

era o dia de voltar para Portugal. Mesmo assim, ainda tínhamos muito para 



fazer em Paris. Acordamos muito cedo. Tomamos o pequeno almoço e saímos 

da pousada. Às nove da manhã, estávamos todos na fila para subir á torre 

Eiffel! Estar na fila foi a parte mais chata, mas todo aquele tempo á espera 

valeu muito a pena! Quando finalmente subimos, ficamos boquiabertos, aquilo 

era lindo! Paris é realmente uma cidade incrível, tirámos imensas fotografias 

todos juntos, e às paisagens. Momentos que nunca mais esqueceremos, dali 

de cima, conseguíamos ver também outros lugares que já tínhamos visitado, 

mas agora de uma perspectiva diferente. Adorámos, mas entretanto tivemos 

que descer. Fomos almoçar todos juntos e como era a última tarde naquela 

cidade, às duas da tarde os professores deixaram-nos passear livremente pela 

cidade. Às cinco horas teríamos de estar todos na pousada, prontos para sair 

para o aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividimo-nos então em alguns grupos, e fomos aproveitar aquelas três horas, 

que seriam basicamente uma despedida de França. No nosso grupo, 

concordámos que queríamos todos passear por algumas ruas, jardins, ir a 

algumas lojas, e antes de voltarmos á pousada, íamos todos juntos lanchar a 

um café que tínhamos em vista. E assim foi! Riamos pelas ruas lindas de paris, 

estávamos quase todos sem  memória no telemóvel, de tantas que foram as 

fotografias!  Entrámos em lojas, comprámos imensas roupas e lembranças que 

achámos interessantes para nos relembrarmos sempre do quão importante e 

inesquecível foi, aquela viagem nas nossas vidas. Depois das compras, 

estávamos esfomeados e fomos então lanchar a um café, o café Carette, um 

lugar que também nunca esqueceremos, este café localiza-se no centro de 

Paris, muito perto da torre Eiffel, onde comemos uns deliciosos croissants com 

chocolate, acompanhados por um sumo de laranja. Ficámos algum tempo no 

café á conversa, até nos aproximarmos das 17:00h.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigimo-nos para a pousada onde nos encontrámos com o resto da turma e 

com os professores. Infelizmente era a altura de levar as malas e ir para o 

aeroporto. Às 20:45h apanhamos o voo e por volta das 22.20h havíamos 

chegado a Lisboa. Antes de ir cada um para sua casa conversámos todos um 

pouco. Chegamos á conclusão que estávamos todos imensamente 

agradecidos pela concretização da viagem, que havia sido das melhores 

experiências de sempre, única, uma das melhores semanas das nossas vidas! 

Chegamos a Portugal, pessoas diferentes, agora com mais conhecimento, 

cultura,  experiência e também fotografias. 



 

 

Bárbara Marques nº2, Laura Araújo nº10 – 11ºF 

Projeto de Desenvolvimento e Cidadania 
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