
Projeto Empretic 

Estudantes espanhóis em  

Chaves  

No âmbito do projeto transfronteiriço “Empreendedorismo, Redes Educativas e Uso das TIC” (Empretic), 

financiado pelo Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal (POCTEP), a turma de 

espanhol continuação, 10º B e C, da nossa escola partilhou atividades e experiencias formativas com alunos 

espanhóis do IES (Instituto de Enseñanza Secundaria) Ramos del Manzano de 

Vitigudino (Salamanca, comunidade autónoma de Castilla y León).  

O objetivo principal é procurar fomentar o espírito empresarial nos alunos do 
ensino secundário. O projeto da parceria entre as duas escolas “Prazeres da vida 
- água e comida” pretende promover o turismo gastronómico e termal, divulgando 
as potencialidades lúdico-terapêuticas das águas termais e promovendo o 
consumo responsável dos enchidos. 

O projeto previa a realização de encontros entre os alunos das duas escolas, pelo que o primeiro contacto 
ocorreu do lado de “nuestros hermanos”, nos dias 12 e 13 de abril. Os nossos alunos, acompanhados por dois 
docentes, a professora de espanhol da turma e o coordenador dos Projetos, foram calorosamente recebido 

pelos parceiros espanhóis e entidades representativas da região.  

O segundo momento de partilha presencial, deu-

se na nossa cidade, nos dias 3 e 4 de maio. No dia, 

3 de maio, após a receção aos alunos e 

professores espanhóis, onde foram apresentados 

alguns vídeos de projeção da nossa linda cidade, iniciou-se o roteiro com a ida 

à Quinta do Rebentão, onde decorreu o almoço convívio.  

À tarde, procedeu-se a uma visita guiada à unidade 

termal de Chaves para conhecer as valências da unidade 

e as características terapêuticas da água. De seguida, o 

grupo percorreu as margens do rio Tâmega até ao 

Museu de Arte Moderna e Contemporânea Nadir 

Afonso. À noite, jantar na zona das Caldas e passeio 

noturno pelo centro da cidade.  

O dia 4 foi essencialmente dedicado à visita guiada ao espaço da nossa escola e 

ao passeio pela nossa cidade para conhecer os lugares mais emblemáticos.  

Após o almoço na cantina, e antes da despedida, houve mais alguns momentos 

de partilha e convívio entre os intervenientes no projeto. Os parceiros espanhóis 

deixaram a nossa cidade na expetativa de voltar!  

Acreditamos que uma experiência como esta é sempre uma mais-valia na 

formação integral dos nossos jovens.  
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