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Joana Santos 
20 anos 
 
Estudante na Licenciatura em Línguas Aplicadas na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto 
 
Descobri este programa através da Associação Nó Górdio e do Professor Fernando 
Coelho. Nunca pensei que iria quase duas semanas para o outro lado do Atlântico num 
programa de Erasmus+. Levou algum tempo de preparação mental, quer pelas longas 
horas de um voo intercontinental que nunca tinha experienciado, quer pela distância de 
casa e dos meus costumes. 
 
Foi, sem dúvida, um desafio, e uma experiência que me surpreendeu pela positiva. Nunca 
tendo feito nenhum intercâmbio cultural, considero que esta oportunidade deverá ser a 
primeira de muitas, de vários jovens que participaram no projeto, para conhecerem novos 
países, novas culturas e para partilharem vivências, objetivos em comum e também para 
a discussão do significado da identidade europeia. Este último ponto esteve, claramente, 
em evidência ao longo do projeto, pois o que, anteriormente, considerava identidade 
europeia, não é o mesmo que vim a retirar desta experiência. 
 
Tive a possibilidade de conhecer vários aspetos culturais, sociopolíticos, urbanísticos, 
bastante diferentes da realidade a qual estou habituada, e, no entanto, fui sempre 
encontrando paralelismos ou paradoxos peculiares entre as diferentes realidades e 



culturas, abrindo espaço para discussões e abertura de temas dos quais, normalmente, 
não teria conhecimento senão pela convivência com pessoas que realmente o 
experienciaram. 
 
Por fim, deixo o apelo a que todos os que tenham a oportunidade, abracem estes 
projetos, que são tão importantes para o crescimento individual e espero que, como eu, 
tragam para casa um pedaço do que aprenderam e o partilhem com outras pessoas, 
promovendo a comunicação intercultural. Acima de tudo, estes projetos são uma forma 
diferente de aprendizagem que não pode ser aprendida através de um livro ou numa sala 
de aula. 
 

 

Inês Fazenda 

“From February 21st to March 6th, I went on an ERASMUS+ mobility program to 
Guadaloupe. Me and four more portuguese students, along with two teachers, went on 
this program in hopes to learn more about European Identity in the midst of a completely 
different culture.  
 
I have to say that this experience was not exactly what I had imagined. I expected us to 
participate in activities that promoted Photography and the symbolism and meaning of 
European Identity, which indeed happened, but it was so much more than just that.  
 
We got to know a whole new culture. We travelled through some of the cities, we met 
many local residents who showed us a small part of what their culture is about, and we 
formed bonds and memories that will probably stay with us for the rest of our lives.  
 
I believe that these exchange programs are an essential way of not only learning things 
that you won’t ever learn in school, with books and teachers, but also expanding your way 
of thinking, and opening yourself to new experiences and opportunities.  
 
I actively support and recommend participating in a program like this, so that you can grow 
as a person while exploring a completely unknown world and learning about new 
cultures.” 
 

 

Guilherme Magalhaes 

O projeto Identity Picture Youth Exchange foi o meu primeiro projeto de Erasmus +, que 
consistiu numa mobilidade individual em Le Moule, Guadalupe, no âmbito educacional, 
desportivo e intercultural.  Os objetivos do projeto eram, para além de desenvolver 
competências a nível fotográfico, refletir sobre a ideia da identidade europeia, melhorar a 
nossa comunicação em línguas estrangeiras e expandir os nossos horizontes e quebrar 
alguns preconceitos sobre outros países. 
Pessoalmente adorei a experiência e espero poder participar em mais intercâmbios deste 
género. Foi muito bom poder conhecer um novo local, nova cultura e novos costumes, 
sendo esta experiência muito enriquecedora a nível pessoal e profissional e que, irei 



certamente, no futuro aproveitar e disfrutar de conhecimentos apreendidos em 
Guadalupe. 
O confronto com uma realidade completamente diferente foi espetacular e estou muito 
grato por ter sido um dos 5 sortudos a vivenciar tantos momentos inesquecíveis.  

Kalispera! 

 

Pedro Santos 

Este projeto Erasmus foi muito bom, com ele consegui aprender muito sobre a cultura 
dos diferentes países presentes e sobre fotografia. Gostei muito de interagir com as 
pessoas dos outros países presentes no projeto e realço como momento alto desta 
experiência, a noite cultural onde experimentei comidas típicas dos diversos países. 

As atividades em que participamos foram bem organizadas e estruturadas. As atividades 
foram interativas e interessantes e gostei muito de participar. 

Foi sem dúvida uma experiência que me marcará para o resto da vida. 

 

 

 

 

 

 


