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VIAGEM A GENEBRA (CERN) 

04.05.2022 – 08.05.2022 

TURMAS 4 E 5 DO 11º ANO 
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CERN – Accelerating Science 

 

Começámos a nossa aventura pela Suíça por visitar o CERN, onde fomos 

bem recebidos por uma senhora italiana chamada Sónia, que nos fez uma 

pequena introdução sobre o seu trabalho no CERN em física de partículas. 

De seguida, visitamos uma sala de computadores e vimos a sua evolução 

e depois fomos num autocarro até à Fábrica de Antimatéria (em França).  

Seguiu-se a hora do almoço na cantina do CERN, onde fomos recebidos 

por olhares espantados de físicos e muitos sorrisos. Depois do almoço 

fomos ao S’Cool Lab e à exposição permanente chamada “Universo de 

Partículas”. Terminámos o dia por ir á loja de souvenirs e voltámos para 

o Hotel depois desta aventura pelo CERN! 

 

A nossa experiência no 

CERN foi incrível. 

Superou todas as nossas 

expectativas, as 

pessoas, a comida, as 

visitas guiadas e as 

exposições. A nossa 

parte preferida foi o 

S’Cool Lab, onde 

tivemos a oportunidade 

de ser cientistas por 1h 

e construir uma “Cloud Chamber” – que nos permitiu observar diferentes 

tipos de partículas.  

 

 

Para além disso, visitámos também a Fábrica de Antimatéria que foi 

imensamente elucidativa acerca dos tipos de partículas e como é 

fabricada a antimatéria. Os espaços comuns eram bastante agradáveis. É 

uma experiência que vamos guardar para a vida e certamente 

recomendar a quem tem curiosidade.  
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05 de Maio de 

2022 
Sala dos Computadores 

Fábrica de Antimatéria 

Exposição CERN 

 

 

Carolina Piegas, Marta Semblano, Sofia Pureza, Rodrigo Silveira e Teresa Coelho 
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Museu Cruz Vermelha 

No dia 6 de maio visitámos o Museu Internacional da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho, no qual aprendemos sobre a sua origem e a história das 

vítimas de guerra. Tivemos ainda a oportunidade de ouvir os testemunhos destas 

vítimas e explorar os arquivos do museu. Fomos sensibilizados para a missão da 

Cruz Vermelha, que consiste em encorajar ao conhecimento da História, dos 

eventos atuais e dos desafios da ajuda humanitária. 
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Nações unidas 

 

No terceiro dia da nossa viagem à Suiça, um dos museus que fomos visitar foi o 

museu das Nações Unidas.  A Organização das Nações Unidas é uma organização 

intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. 

Começámos  por visitar uma das grandes salas de conferências, onde cada um 

dos representantes dos 193 Estados-Membros das Nações Unidas tem a 

oportunidade de se pronunciar sobre os diversos temas da atualidade. Esta sala 

foi remodelada recentemente, tendo sido financiada pelo Qatar. 

Visitámos também o Salão de Direitos Humanos, cuja cúpula foi pintada pelo 

artista espanhol, Miquel Barceló. Essa cúpula parecia ser composta por 

estalactites pintadas de diferentes cores. Nesta obra o artista pretende que o 

observador tenha sempre uma experiência diferente dependendo do lugar de 

onde este observa a obra nunca terá o mesmo aspeto. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Genebra 

Entre os museus, mercados ao ar livre e inúmeras lojas de 

chocolate, Genebra é um tesouro escondido na Suíça. Rodeada 

pelos Alpes, a cidade é a definição de “Cidade de paz”. Existe uma 

infinidade de coisas para fazer em Genebra, o que pode tornar 

difícil decidir o que ver ou o que visitar.  

Após termos visitado tudo o que estava no nosso roteiro, dedicamos 

um dia para visitar a cidade. Começámos o dia com uma agradável 

viagem de barco até à parte antiga da cidade, onde visitámos na 

parte da manhã o Parc des Eaux Vives, que nos concedeu a 

oportunidade de vislumbrar diversas espécies de plantas e também 

de animais.  

Após esta visita, foi nos dada a liberdade de passear pela cidade e 

ver o que esta nos tinha para oferecer. Depois de um longo dia, 

regressámos ao Hostel, onde nos preparámos para nos despedirmos 

da cidade, com um jantar tradicional suíço no restaurante 

Edelweiss.  

Partilhamos com vocês agora algumas das experiências que 

vivenciámos neste dia e esperamos que elas vos despertem 

interesse para algum dia visitarem esta cidade tão especial onde 

passámos momentos marcantes e levamos connosco memórias para 

a vida toda.  
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