
V Centenário da Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães 

 

 

 

  

 

 

Intercâmbio Portugal/ Escola Argentina 

Colegio Provincial de Educación Secundaria N.º8 "Naciones Unidas", de 

Puerto Santa Cruz 

Escola Secundária Luís Freitas Branco (Paço de Arcos) 

Escola Secundária Ponte da Barca (Agrupamento de Escolas de Ponte da 

Barca) 



No âmbito do V Centenário da viagem de circum-navegação de Fernão de 

Magalhães e em parceria com a Estrutura de Missão para as Comemorações, 

duas escolas portuguesas, em Paço de Arcos e em Ponte da Barca, realizaram 

atividades de intercâmbio com uma escola argentina, de Puerto Santa Cruz, na 

Argentina.  

Na Escola Secundária de Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, no dia 18 de 

novembro, o programa inscreveu-se no âmbito da Rede de Escolas 

Magalhânicas, da DGE em articulação com outros dois projetos "Os Mundos de 

Magalhães" e "Escola Azul", ambos da UNESCO.  

Após a recessão de boas vindas pelo senhor diretor, João Carlos Nunes, e 

professores responsáveis pelo projeto (Isabel Rato e Ruth Lima), teve lugar a 

sessão de divulgação dos trabalhos "À volta do Farol do Bugio", por alunas do 

11.ºA, e "Frente Ribeirinha", por alunos, falantes de espanhol, do 11.ºE, foi da 

responsabilidade da Escola Azul e a aula intercultural com a turma 

"Magalhânica" 10.ºE (disciplina de Filosofia), da responsabilidade de Os Mundos 

de Magalhães. As atividades desenvolveram-se em grupos mistos - troca de 

informações sobre problemas ambientais da região/ país; cultura juvenil; 

discriminação e diálogo entre culturas, com posterior passeio/ convívio pelo 

Passeio Marítimo de Oeiras. Os alunos argentinos apresentaram um vídeo sobre 

a sua cidade e o seu projeto interdisciplinar “Construindo laços”, cujos 

objetivos passam pela promoção da solidariedade, interculturalidade, 

fortalecimento de laços interpessoais e aprofundamento de conhecimento 

científico ligados à viagem de Fernão de Magalhães. 

Foi um dia cultural e emocionalmente muito enriquecedor que realmente 

permitiu estreitar laços e aproximar dois continentes, dois países unidos pela 

rota de Fernão de Magalhães. 

No dia 21 de novembro, foi a vez de no Agrupamento de Escolas de Ponte da 

Barca os alunos e professores argentinos serem recebidos. A receção foi 

abrilhantada com o grupo de bombos e rancho folclórico do agrupamento, 

causando grande alegria e emoção aos convidados. Estes puderam experienciar 

as danças típicas desta região, ao som da caraterísticas concertinas, ferrinhos, 

bombos e castanholas minhotas. 



Para além das boas vindas dadas pelo Sr. Diretor, Carlos Alberto Louro, esta 

delegação argentina teve a oportunidade de visualizar dois vídeos sobre a 

localidade de Ponte da Barca e sua relação com o navegador Fernão de 

Magalhães. Ainda neste contexto, a associação de estudantes também 

presenteou os alunos convidados com um programa de atividades promovido 

neste espaço escolar, nas quais todos colaboraram com grande contentamento.  

Terminada a visita, os convidados despediram-se, transportando consigo a 

saudade e expectativa de um reencontro. 

 


