
Texto sobre a Viagem a Amesterdão: 

 

  A razão pela qual nos foi proposta esta viagem baseou-se na importância que Amesterdão teve 
durante a 2ª Guerra Mundial. Esta cidade implementou um grande respeito pelos Direitos Humanos, 
sem olhar a raças, assim como a tolerância religiosa e visou a estabilidade política e económica 
durante os vários períodos de tensão e instabilidade na História. 

  O símbolo da cidade representa, através dos três “X”, os três medos da cidade - da Peste, das 
Cheias e da Invasão - vividos no início da formação da mesma no século XVII. 

  A cidade formou-se através da conquista de terra ao mar; daí a existência de tantos canais 
característicos da cidade. 

  Amesterdão foi palco de grandes injustiças e desgostos, contudo não existem evidências da 
destruição, provando que conseguiram ultrapassar esta fase, não deixando esquecer as memórias do 
sofrimento da população. 

  Graças à excelente e adorada professora Ângela Conceição, conseguimos desfrutar de uma viagem 
que nos habilitou de novos conhecimentos e ao mesmo tempo aproveitar a companhia dos colegas e 
professores com alegria.  

 

Dia 1- Chegada a Amesterdão 

 

  Apesar do atraso do voo, conseguimos ainda aproveitar a tarde, com bom tempo, ao navegar pelos 
canais da cidade. Proporcionaram-nos a primeira impressão da cidade com uma belíssima vista da 
paisagem característica da mesma. Conhecida pelo peculiar padrão das edificações, geralmente são 
prédios estreitos e altos, colados uns aos outros. A sua característica mais evidente é o facto de se 
apresentarem tortos. As fachadas são maioritariamente feitas de tijolo pintado das mais variadas 
cores. Podíamos encontrar as típicas casas-barco nas margens do canal que demonstram uma 
simplicidade de vida, sem grande ostentação e luxo. 

          



 

Dia 2- Alkmaar; Zaase Schans; Haarlem 

 

  Pela manhã visitámos a cidade de Alkmaar para conhecer a tradicional feira dos queijos que ocorre 
todas as sextas-feiras. Pudemos degustar os variados tipos de queijo e as famosas Stroopwaffels. 
Observámos os artesãos a criar as típicas socas holandesas e conseguimos ainda passear pelas ruas 
da aldeia repletas de flores e desfrutar do agradável ambiente. 

  Por volta do meio-dia, chegámos à cidade de Zaanse Schans conhecida pelos seus inúmeros 
moinhos que sobressaíam na paisagem rural. 

  Em Haarlem, à luz da tarde tivemos a oportunidade de conhecer a antiga casa da família Ten Boom, 
relojoeiros que abrigaram num pequeno esconderijo seis judeus, correndo vários riscos, como terem 
sido deportados para campos de concentração e a própria morte. 

                  

 

Dia 3- Museu Van Gogh e Rembrandt; Casa Pinto; Teatro e Infantário; Casa de Anne Frank 

 

  De manhã, primeiramente, visitámos o Museu Van Gogh onde absorvemos as obras de arte do 
artista e a sua deprimente história de vida. Os seus quadros maravilharam-nos. 

  Depois do almoço, fomos conhecer a antiga casa e atual museu Rembrandt, onde testemunhámos 
os seus fantásticos desenhos tal como as suas esculturas e a sua própria casa. 



  Num breve espaço de tempo, conseguimos visitar a casa de um judeu português, bastante rico, que 
escapou à Inquisição em Portugal. Foi possível notar a sua riqueza no revestimento do Palacete em 
folha dourada e pelos frescos que decoram os tetos das salas. 

  Dividimo-nos em dois grupos para que um visitasse o infantário enquanto o outro, o teatro. 

  No infantário presenciamos uma exposição de fotografias referente às vítimas holandesas do 
Holocausto. Esta visita causou um grande impacto emocional tal como o Teatro que conta a história 
da espera, por parte dos judeus, para serem deportados, sem saber para onde iam ou por quanto 
tempo esperariam. 

  Apanhado o elétrico 15, fruímos de um tempo livre na Praça de Dam, para depois visitarmos a 
famosa Casa de Anne Frank tal como o anexo onde a família se escondeu. 

  No final da tarde, marcamos a viagem com uma fotografia de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dia 4- Sinagoga Portuguesa; Mercado das Flores; Regresso 

  Chuviscava durante a manhã e, quando chegámos à Sinagoga Portuguesa, visitámos as salas, onde 
especificamente decorrem as cerimónias religiosas. 

  Para finalizar o assunto da 2ª Guerra Mundial, fizemos uma pequena homenagem às vítimas do 
Holocausto num memorial que se encontrava num parque judaico. 

  Para terminarmos em grande a viagem, usufruímos de um período livre para almoçarmos e 
explorarmos o Mercado das Flores. 

  O ligeiro atraso dos transportes que nos levariam ao aeroporto trouxe um stress animado que 
acabou por culminar em riso por parte de todos. 

  Com muita pena nossa tivemos de deixar Amesterdão para voltar a casa!  

 

 

Reflexão: 

  Foi uma experiência bastante enriquecedora e extremamente marcante para as nossas vidas, 
graças ao apoio de todos os nossos colegas e professores, que contribuíram para um ótimo 
ambiente. 

  Gostaríamos de dedicar um especial agradecimento aos guias que sempre nos acompanharam e 
proporcionaram a melhor viagem possível. 

 

 

Elaborado por: Constança Pereira, Leonor Barbosa e Rita Faria da turma 11º9ª- 2018/2019 

 
 

 

 
 

 


