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TEXTO DE APOIO
THE ENGLISH CENTRE VISITOU SANTIAGO DE
COMPOSTELA
SEGUNDA VIAGEM DE ESTUDO A ESPANHA FOI UM ÊXITO

O The English Centre dinamizou mais uma actividade
com vista à prática das línguas que lecciona em contexto
real, ou seja, a ida a um país em que a língua oficial seja
aquela que os alunos se encontram a aprender na
Escola de Línguas de Caldas da Rainha e Benedita.

Depois do Estágio Académico em Inglaterra em Abril
passado, foi agora tempo de seguir viagem até à vizinha
Espanha, mais concretamente Santiago de Compostela.
O fim-de-semana de 1 a 3 de maio foi a data escolhida
para o grupo de cerca de 15 pessoas visitar a cidade do
apóstolo e conviver com a população local.

O programa desta visita de estudo teve uma componente
maioritariamente
aproveitando-se

de

interacção

também

as

com

visitas

os

turísticas

locais,
para

“beber” um pouco da extensa riqueza histórica que
habita a cidade de “nuestros hermanos”.

Aos alunos e outros acompanhantes que aceitaram o
desafio foi dado a conhecer a cultura, tradições,
gastronomia e hábitos de vida daquela região, revelando
uma das alunas que “os espanhóis vivem na rua, têm
imensas actividades culturais, são muito animados e
super simpáticos”. Para os que já tinham visitado
Santiago de Compostela, a apreciação é igualmente
positiva: “Já tinha visitado a cidade, mas desta vez tive
uma maior oportunidade de falar espanhol e até de
conhecer melhor e mais detalhadamente Santiago de
Compostela. Adorei!”.

Da Catedral aos mosteiros e conventos, passando pela
Universidade, o mercado, os bares e as lojas mais
antigas, a visita de estudo foi rica em histórias e lendas
que recriaram a vida de Santiago e deram origem à
cidade que herdou o seu nome, não descorando a
gastronomia típica, de onde se destacam o queijo, as
sobremesas de amêndoa e as tapas.

De

regresso

a

Portugal,

trazem-se

muito

boas

recordações e a vontade de repetir viagens como esta,
não só pela prática da língua, mas pelo convívio e
conhecimento

que

proporcionam

entre

diferentes

gerações.
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