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FEVEREIRO 2016

ALEMANHA

Leipzig

ESPANHA

Barcelona



Alemanha
Fevereiro 2016

Bruno Meseiro 
Cristiano Madeira
João Santos 
Nuno Arranja
Rúben Trancos
Tiago Martinho



Bruno Meseiro 

“Foi uma experiência única que 
superou em muito as minhas 

expectativas”



Cristiano Madeira 

“Uma experiência 
enriquecedora e 

inesquecivel.”



João Santos 

“Foi uma etapa muito 
importante da minha 
vida e espero um dia  

repetir.”



Nuno Arranja 

“A melhor 
experiência pela 
qual já passei, 
espero um dia 
repetir.”



Rúben Trancos

“Foi uma boa 
experiência, gostei 

muito.”



Tiago Martinho 

“Foi uma experiência 
inesquecivel, que 
eu espero repetir.”



Espanha Fevereiro 2016



Andreia: 
Experiência 

inesquecível, 
voltava a 

repetir vezes 
sem conta 

Carlos: Um 
mês bem 

passado, um 
dia estarei de  

volta a 
Barcelona

Rute : 
Experiência 

incomparável 
e nunca será 

esquecida

Ana: 
Experiência 
para voltar 
a repetir

Miguel: 
Por mim 

ficava lá!!!

Mariana: Estar 
em Barcelona 
aumentou a 

minha 
autonomia e 

responsabilidad
e



MARÇO 2016

ESPANHA 

Barcelona



MARCH 2016

SPAIN

Barcelona



Carina Costa

“Foi algo inexplicável, 
nunca pensei que fosse 
uma aventura tão boa e 

estou pronta para 
continuar a lutar e fazer 

mais coisas deste 
género.”



Catarina Gomes

“Vivi experiências que 
nunca pensei em 

realizar. Estarei sempre 
pronta para outras mais 
e é assim que se pode 

realizar os sonhos.”



Cristiana Rosário

“É uma experiência que 
quero recordar para a 

vida. Recomendo a 
tentarem ingressar 

neste projeto, porque, 
apesar de ser apenas 

um mês, vivi coisas que 
nunca vivi em 21 anos. 
Só tenho a agradecer a 

oportunidade.”



Cristina Ferreira

“Uma experiência 
fantástica, valeram a 
pena as poucas horas 

de sono e ter de 
acordar cedo, quero 

voltar!”



João Patacho

“O que acontece em 
Barcelona, fica em 

Barcelona.”



Soraia do Vale

“Uma experiência 
magnífica. Uma 

cidade fantástica da 
qual terei saudades.”



Viriato Pinho

“Uma experiência 
completamente 

diferente, é algo que 
recomendo a toda as 
pessoas, superou as 

minhas 
expectativas.”



JUNHO 2016

Alemanha

Leipzig



• Letícia Santana

• Wilson Delgado

• João Cardoso

• João Berto

• Renato Freitas

• Ruben Viegas

• André Santos



Leticia Santana

“Amei a 
experiência e 

faria tudo 
novamente”  



Wilson Delgado

“Foi uma 
experiência que 

nunca esquecerei”



Renato Freitas

“Não me arrependo 
de ter aproveitado 

esta oportunidade.”  



André Santos

“Foi uma 
oportunidade que 

levarei para sempre”  



João Cardoso

“Com bagagem fui, 
com bagagem trouxe 

recordações ”  



Ruben Viegas

“Uma grande 
oportunidade não só 

para enriquecer o 
curriculo mas tambem 
para descobrirmos um 

novo mundo.”  



João Berto

“Foi uma 
experiência muito 

gratificante e 
espero um dia 

voltar a 
Alemanha.”  





SETEMBRO 2016

ALEMANHA

Leipzig

ESPANHA

Barcelona



Alemanha



33

David Caseiro: “O que é bom acaba 
depressa!”



34

João Almeida: “Não são as pessoas que 
fazem as viagens, são as viagens que 
fazem as pessoas!”



35

João Ventura:“Viajar é dar uma pausa 
na rotina!” 



36

Mário Ferreira: “O que eu não Daria 
para voltar!”



37

Paulo Bom:“Foi bom enquanto durou!”



38

Rúben Santos: “Uma oportunidade 
única.”



39

Ruben Soares: “Uma experiência que 
voltaria a repetir.”



BARCELONA 

Duarte Silva
Mariana Bárbaro 

Setembro, 2016

Ana Bate
Cláudia Costa
Íris Silva
Joana Sobral 
Paula Graúdo



41

Duarte Silva : “Experiência única.”



42

Mariana Bárbaro : “A saudade é o que

fica do que vai.”



43

Ana Bate: “Uma experiência para a vida.”



44

Cláudia Costa: “Eu prefiro o

peso da mochila nas costas

do que o peso de um sonho

não realizado por falta de

tentativas.”



45

Íris Silva : “O sorriso é a língua

universal, feliz é quem o dá, feliz fica

quem o recebe, invista em quem

investe em você.”



46

Joana Sobral : “É com certas

experiências que conseguimos

evoluir e esta foi uma delas.”



47

Paula Graúdo : “As coisas

mais simples, são as que

maior significado têm”



Este foi o breve registo dos participantes no Projeto KA1.

Durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas várias sessões
de divulgação do projeto junto da comunidade educativa com o
objetivo de partilhar as vivências e experiências dos alunos
participantes.

A Escola Profissional de Setúbal através do Gabinete de Projetos
Comunitários agradece o apoio da Agência Nacional ERASMUS+ e a
participação de todos os alunos, professores, empresas e entidades
parceiras no desenvolvimento deste projeto.


