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Viagem a Dublin e Irlanda do Norte 

Entre os dias três e seis de abril de 2019, quarenta alunos das turmas 10º4ª, 
10º5ª e 11º6ª da Escola Secundária Vergílio Ferreira, participaram numa visita 
de estudo temática a Dublin e Irlanda do Norte (Calçada dos Gigantes), 
acompanhados pelas professoras Maria do Carmo Gomes, Maria Helena Lopes, 
Margarida Nabais e Maria João Martins. 

Para além de terem sido cumpridas todas as atividades programadas no 
itinerário da viagem, foi possível ainda realizar uma visita não programada a 
Belfast e outra ao Museu de Historia Natural em Dublin.  

Embora o principal objetivo desta viagem temática tenha sido a visita à 
cidade de Dublin, capital da Irlanda, e à famosa Calçada dos Gigantes na 
Irlanda do Norte, foram igualmente importantes outros objetivos como o 
contacto com a cultura britânica, utilizando a língua inglesa em contexto real, 
a descoberta de novos lugares, da história e das tradições dos locais visitados 
bem como o convívio entre professores e alunos, promovendo o sentido de 
responsabilidade dos mesmos. 

Dublin é reconhecida como uma cidade global, colocando a cidade entre as 30 
mais globalizadas do mundo. Atualmente é o principal centro histórico, 
cultural, económico, industrial e educacional da Irlanda. 

 

A Calçada dos Gigantes (em inglês Giant's Causeway) é a designação dada a 
um conjunto de cerca de 40 000 colunas prismáticas de basalto, encaixadas 
como se formassem uma enorme calçada de pedras gigantescas. Foi declarada 
como Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO em 1986. 
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1º DIA – Chegada a Dublin e sede da Google 

Após a chegada a Dublin pelas 10h da manhã, dirigimo-nos rapidamente aos 
dois “ hostels” onde ficámos alojados - SkyBackpackers e Mec Hostel Dublin, 
situados muito perto do centro de Dublin. Embora com alguma chuva e um 
pouco de frio, prontamente nos dirigimos para a sede do Google, onde 
tínhamos uma visita marcada pela professora Maria Helena Lopes. 

Fomos surpreendidos com a arquitetura e design moderno do edifício, onde 
após uma calorosa receção, nos dividiram em grupos de 10 e acompanhados 
por excelentes guias, deram-nos a conhecer em detalhe as suas instalações. 
Pareceu-nos ser um lugar equilibrado, saudável e perfeito para trabalhar, com 
espaços diferentes de trabalho, micro cozinhas, salas de reunião, áreas de 
jogos, cafés, academias e até um ginásio e uma piscina coberta. 

Todos adorámos! 

       

Após um bom jantar num restaurante numa zona típica da cidade, passeámos 
um pouco pela cidade, o que nos proporcionou um primeiro contacto com a 
vida noturna da mesma.  
Regressámos aos ”Hostels” onde tivemos o nosso merecido descanso. 

2º Dia – National Gallery, Trinity College, Catedral de St. 
Patricks 

No segundo dia da nossa agradável 
viajem, pela manhã visitámos a National 
Gallery, considerada uma visita 
imperdível para quem está em Dublin. A 
galeria tem uma extensa coleção de 
pinturas de artistas irlandeses, e algumas 
dezenas de notáveis pinturas de outros 
autores europeus.  
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Em seguida dirigimo-nos para o Trinity College, a Universidade de Dublin, 
onde pudemos apreciar o famoso “Book of Kells”, um manuscrito ilustrado 

                    
com motivos  ornamentais, feito por monges celtas por volta do ano 800 AD. 
Visitámos ainda a sua famosa e imponente biblioteca que muito nos 
impressionou. 

             
 
Há uma enorme loja de souvenirs onde passámos algum tempo, deliciando – 
nos com uma grande variedades de estampas, presentes, peças de vestuário e 
livros inspirados na Universidade. 
Almoçámos na cantina, onde se respirava um ambiente universitário e onde 
comemos uma ótima refeição. 
Continuando o nosso passeio pela cidade, não conseguimos resistir a uma 
pequena paragem em frente da estátua da famosa Molly Malone. Tema de 
uma música que leva seu próprio nome, “Molly Malone”, a melodia conta a 
história de uma linda mulher do século 17, nascida nas províncias de Dublin, 
vendedora ambulante de peixes, que morre de febre. Na música, o admirador 
de Molly, que evidencia a postura forte da mulher e seu trabalho árduo para 
viver, também diz na letra que, apesar da morte, a bela ainda continua 
deambulando pelas ruas da cidade. 
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De tarde visitámos o interior da prestigiada e imponente Catedral de St. 
Patricks, a catedral Nacional da Igreja da Irlanda, a mais alta e maior do país 
e onde se encontra o maior órgão da Irlanda. 

                                                      

Antes do jantar tivemos a oportunidade para conhecer melhor a cidade e em 
especial a zona mais famosa e boémia da cidade, onde está situado o bar mais 
famoso e emblemático da cidade, The Temple Bar. 

    
Diariamente, o Temple Bar tem música tradicional irlandesa, ao vivo. Há uma 
coleção com mais de 400 garrafas de whiskeys irlandeses e escoceses. 

3º Dia - Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte 

Bem cedo, pela manhã, partimos em autocarro privativo para a Giant’s 
Causeway (Calçada dos Gigantes), uma das maravilhas naturais da Irlanda. 
Esta estrutura natural está formada por mais de 37000 colunas de basalto que 
foram formadas há mais de 60 milhões de anos. Toda a área foi designada 
como Património da Humanidade pela UNESCO em 1986. 

         



5 
 

Esta visita foi a hora mais aguardada da viajem, tendo sido também a mais 
significativa pela sua grandiosidade e originalidade. Passámos várias horas 
neste local apreciando e gozando esta maravilha da natureza. Todos sentimos 
um entusiasmo muito especial. 

Terminada a visita ao expoente máximo da viagem, passámos por Belfast, 
tendo realizado um percurso pela cidade em autocarro e uma paragem no 
famoso Titanic Besfast, um monumento ao património marítimo de Belfast 
que conta a história do malfadado Titanic que atingiu um iceberg e se 
afundou na sua viagem inaugural em 1912. 

 

Já de regresso, em Dublin, jantámos num Pub tipicamente inglês, repleto de 
gente e com uma decoração e ambiente que nos fizeram sentir realmente 
inseridos nas tradições e cultura inglesa. 

4º Dia – Museu de História Natural e Regresso a Lisboa 

Tentando aproveitar as últimas horas nesta cidade, visitámos ainda o Museu 
de História Natural, onde foi possível observar uma vasta coleção de todo o 
tipo de animais de todo o mundo, dissecados e em esqueleto. À saída do 
museu quisemos marcar o momento com uma fotografia de grupo. 

Ainda tivemos algum tempo para dar um passeio pela O’Connell Street, a 
avenida mais importante e movimentada de Dublin e também pela famosa rua 
das lojas, Grafton Street, repleta de cafés, lojas e bancas de flores. 

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que todos os alunos se revelaram 
sempre muito empenhados, interessados, demonstrando espírito de iniciativa, 
evidenciando interação positiva em grupo, participando sempre de forma 
ativa em todas as atividades e enriquecendo os seus conhecimentos em várias 
áreas do saber, o que nos leva a concluir que valeu a pena todo o trabalho e 
grande dedicação que foi necessário para levar a cabo esta viagem. 

A Coodenadora do Projeto 

Maria do Carmo Amado Gomes (DT do 11º6ª) 
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