
CERN E COMPANHIA 

 

Foi no dia vinte e quatro de abril do corrente ano, que a Escola Secundária Vergílio 

Ferreira, representada pelos professores Yolanda Pinto, Eduardo Baptista e Francisco 

Pinto, e por 45 alunos das turmas do 11.º 1 11.º 3, 11.º 4, 12.º 4 e 12.º 5 chegou à Suíça. 

Os principais objetivos desta “expedição”: visita ao CERN, em Genebra, e visita ao Museu 

Albert Einstein, sedeado na cidade de Berna. Como objetivos secundários, convívio entre 

os participantes e descoberta dos locais, da história e modo de vida das cidades visitadas. 

Mas, o que é o CERN? Pois bem, de certeza que para os professores e alunos, que 

demonstraram, desde cedo, o interesse em embarcar nesta aventura, a resposta já era 

mais que “sabida”. O CERN, acrónimo francês de Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear, é uma organização europeia de investigação científica em física cujo cariz se 

foca, não na pesquisa de armamento nuclear (embora o nome o possa sugerir), mas sim, 

na pesquisa e procura das partículas mais fundamentais que constituem a matéria e todo 

o Universo. No CERN são utilizados os maiores e mais complexos instrumentos científicos 

necessários à deteção e estudo dos constituintes básicos da matéria e da antimatéria, que 

possibilitam a verificação das teorias fundamentais da física de partículas, e a descoberta 

dos princípios elementares da criação do mundo como o conhecemos. Desta forma, 

contribui para o avanço científico do conhecimento humano procurando explicar o que nos 

rodeia, quer a uma escala macro, como as estrelas, galáxias, origem e evolução do 

Universo, quer a uma microescala, através do estudo das mais ínfimas partículas 

constituintes dos neutrões e dos protões, quarks e gluões.  

Muitos poderão perguntar: para que servirá todo o “desperdício” de dinheiro da União 

Europeia em colocar uns tantos físicos e bastantes engenheiros a trabalhar com este 

propósito tão genérico e, aparentemente, sem um fim concreto?  

Para responder a esta questão, importa salientar o impacto bastante significativo desta 

Instituição no nosso quotidiano. Foi através do conhecimento adquirido no CERN que 

muitos dos principais avanços tecnológicos atuais foram implementados, por exemplo, na 

saúde, a utilização de aceleradores de partículas no tratamento de cancros ou de 

equipamentos de deteção precoce deste tipo de doenças, na comunicação, a criação da 

www, em 1990, por Berners-Lee, o ecrã tátil, em 1970 (Portugal era, ainda, governado por 

um regime político ditatorial) entre outros de menor reconhecimento. 

O propósito dos professores de levar os seus alunos ao CERN, para que percebessem de 

forma mais profunda o mecanismo dos aceleradores de partículas, foi comunicado no final 

do ano letivo anterior. Passado o verão, iniciado o novo ano letivo, essa ambição começou 

a ganhar contornos bem definidos, com os alunos, em êxtase, sem esquecerem o 

“propósito inicial” a insistir para que a realização da viagem fosse realidade. Como tal, 

todos acabaram por abraçar esta iniciativa, e a vinte e quatro de abril, por volta das oito 

horas, partiam do aeroporto Humberto Delgado, quarenta e cinco jovens, com o querer 



maior que a vontade, e o entusiamo, astronomicamente maior que o querer, a caminho do 

aeroporto de Genebra, com sede de aprender. 

Chegados a terras suíças, prontamente largámos a bagagem 

nos quartos do IBIS Hotel, no centro histórico de Genebra, e, 

aceitando o desafio dos professores, realizámos um peddy 

paper (fornecido pelos professores), que permitisse dar 

conhecer Genebra, sempre “de mão dada” com a bela 

paisagem dos Alpes, 

que circunscrita a 

harmoniosa cidade. 

Fomos desde a zona 

histórica, visitando 

alguns 

monumentos, como 

a Cathédrale de 

Genève, jardins, 

estátuas e edifícios emblemáticos, até ao famoso repuxo Jet d’ Eau, no Lac Léman. 

Foi nesse mesmo dia que, depois de nos embrenharmos na história da cidade e na própria 

língua, vivenciámos, provavelmente, o jantar mais tradicional da nossa vida, um jantar 

suíço. 

Pleno de tradição desde o fondue de queijo e 

de chocolate, à música helvética, passando 

pelo ambiente e decoração do próprio 

restaurante, tipicamente suíço. Uma  

 

agradável surpresa! Após o repasto, 

passeio junto ao rio, igualmente agradável 

e interessante, apreciando o outro lado da 

vida notívaga da cidade.  

 

 

o segundo dia da nossa “doce” 

estadia pela terra do doce 

chocolate, visitámos o tão 

aguardado “santuário científico”, 

o CERN. Lá, tivemos a feliz 

oportunidade de, durante a 

manhã, perceber melhor como 

era a vida dos milhares de 

trabalhadores de todo o mundo 

que lá se encontravam, vendo, 



por exemplo, o local de trabalho dos físicos “obcecados” pelas teorias mais fantásticas 

que procuram explicar o 

Universo.Visitámos o primeiro 

acelerador de partículas do CERN, o 

Sincrociclotrão de 600 MeV, onde nos 

foram explicados os princípios 

fundamentais de qualquer acelerador de 

partículas com carga elétrica, a sua 

história, o contributo dado ao avanço da 

ciência, e a sala de controlo da 

experiência ATLAS.  

 Ainda no CERN, o almoço na cantina, rodeados por alguns dos mais brilhantes cientistas 

e engenheiros da atualidade.  Durante a 

tarde, divididos em grupos, aproveitámos 

para conhecer melhor a cidade, a sua 

dinâmica e, claro, o edifício das Nações 

Unidas. 

 

 

 

No terceiro dia, de novo rumo ao CERN. Realizámos uma atividade 

laboratorial que consistia na construção de um rudimentar detector de 

partículas 

cósmicas, 

protões, 

eletrões, 

muões. Posteriormente, 

visitámos o Globo da Ciência e 

Inovação, que alberga uma parte 

da história do CERN, da história 

da física, cujas páginas têm sido 

escritas com o incalculável 

contributo desta Instituição. Na 

perspetiva da generalidade dos “turistas luso-

científicos”, a possibilidade de estar num local onde 

grandes nomes da ciência fizeram paragem e onde 

é feita a melhor investigação na área da física de 

partículas, foi altamente gratificante e 

surpreendente. Apesar de tudo o que de bom 

aconteceu, a impossibilidade de descer ao túnel, 

situado a 100 m de profundidade, visitar os “tubos” 

do maior acelerador de partículas do mundo, o 



LHC, e pelo menos uma das 

experiências, constituiu o maior 

“desgosto” dos aspirantes 

cientistas.  

Concluída a visita ao expoente 

máxima da viagem, seguiu-se, pela 

tarde, uma “descoberta” por 

terrenos montanhosos da região 

fronteiriça de Salève. Nessa região, 

decidimos subir o Mont Salève, por 

intermédio, imagine-se, de um teleférico: 1100 de altitude em cerca de 5 minutos. No 

“primeiro andar” era possível observar uma deslumbrante vista panorâmica da cidade de 

Genebra. Alguns dos destemidos alunos deste grupo, não se ficaram pela altura atingida, 

tendo por um trilho subido o monte pertencente à região Pré-Alpes até ao topo, a 1379 

metros de altitude. Aqui, 

a vista sob a cidade 

Suíça revelou-se 

fenomenal. Entretanto, 

outro grupo de alunos, a 

uma altitude bem 

menor, aproveitou a 

tarde para visitar o 

jardim botânico da 

cidade de Genebra. 

O último capítulo desta 

fantástica viagem foi 

escrito em Berna, na vista ao Museu Albert Einstein. Aqui foi possível aprender mais sobre 

a vida e obra deste estupendo, e imortal, 

cientista que, como sabemos, marcou a 

história da humanidade, revelando uma 

nova percepção do Universo. Este terá 

sido, a meu ver, a paragem turística que 

mais me marcou. O ponto final da visita, antes 

do aeroporto e de volta a “terras lusas”, foi a 

visita pelo centro histórico da cidade de Berna, 

cuja atração maior foi Zytgloggeturm por outras 

palavras (compreensíveis), o famoso relógio astronómico de Berna.  



A cidade de Berna, localizada na parte alemã da Suíça, 

era notoriamente diferente da cidade em que ficámos 

hospedados, com um centro histórico muito bem 

preservado, retratando o urbanismo medieval dos 

séculos XV e XVI, apesar da restauração ocorrida no 

século XVIII. 

Finda a tão ambicionada, tão bem organizada e tão 

bem concretizada visita de estudo, é importante  

 

referir, uma vez mais, os grandes obreiros desta fantástica viagem que, desde cedo, 

“fizeram das tripas coração”, e com todo gosto e paciência planearam minuciosamente o  

 

 

programa, fizeram-no cumprir ao detalhe e integralmente. Nas várias viagens que fizemos, 

de autocarro, transportes públicos, barco e avião, importa reconhecer a preocupação 

demonstrada, pelos professores, não só na segurança dos jovens, mas também no 

aproveitamento e “diversão” nas várias actividades realizadas, tendo contribuindo para 

que o rendimento da visita fosse o maior possível. 

Assim, pelo exposto, um agradecimento especial aos professores Yolanda Pinto, Eduardo 

Baptista e Francisco Pinto, autores de um livro que marcará para sempre, a vida destes 

jovens. 

Muito obrigado! 

Vasco Medeiros (12.º 5) 


