Relatório do Intercâmbio
MosjØen – 21 de Março a 4 de Abril de 2011
Diferentes Línguas, o Mesmo Eco: Prevenir as Alterações Climáticas
Dando continuidade ao projecto, a quarta mobilidade decorreu entre os dias 20 de Março e 5
de Abril de 2011, com a deslocação de dezassete alunos e de dois professores à Escola Norueguesa
- MosjØen Videregaende Skole.
Cidade de MosjØen

MosjØen é uma pequena cidade, com cerca de 13480 habitantes, situada no centro da
comunidade Vefsn.
A cidade de MosjØen está situada na parte norte da Noruega, junto ao círculo polar. No
Verão (nos meses de Junho e Julho) o sol nunca se põe e no Inverno, o período diurno é muito
pequeno. Normalmente, começa a nevar nos meses de Outubro/Novembro e só termina nos meses
de Abril/Maio, podendo-se registar neve com cerca de um metro.
A prática de sky é bastante tradicional nesta localidade, sendo de registar que é uma
actividade com cerca de cinco mil anos e que foi iniciada neste distrito.
Rodeada pela natureza, esta cidade tem um fiorde que se estende até ao mar. Uma das
montanhas mais próximas desta chama-se Øyfjellet e tem cerca de oitocentos e dezoito metros de
altura. O maior rio que passa pela cidade e que desagua no fiorde denomina-se Vefsna. Nos rios
desta zona podem-se pescar trutas e salmão, sendo uma grande atracção turística.
Embora a indústria de produção de alumínio domine a comunidade, a população local tem
grandes tradições nas áreas da pesca, pecuária e agricultura. Sendo uma zona rica em madeira, esta
é utilizada para a construção das casas locais.
Nesta cidade, encontramos um contraste de edifícios antigos e recentes. Os edifícios mas
antigos, que datam dos séculos XVII e XVIII, são encontrados numa rua chamada SjØgata, onde
existem casas de moradia, um hotel antigo, um museu, pequenos cafés, restaurantes, galerias de arte
e outras lojas.
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Ginásio Kippermoen

Campo de futebol

O ginásio Kippermoen localiza-se próximo da escola e os alunos tiveram a
oportunidade de usufruir das suas instalações para a prática de spinning, musculação, futebol, voley,
sauna, entre outras actividades.

Fábrica de Alumínio Alcoa

Produção fabril

Alunos portugueses

Alcoa Mosjoen é uma fábrica de alumínio primário com uma produção anual de 190000
toneladas. Com trezentos e trinta e sete trabalhadores, funcionando sete dias por semana, durante
todo o ano, esta fábrica recebe a sua matéria prima essencialmente da América do sul, mais
propriamente do Brasil.
Os produtos finais desta fábrica são exportados para diferentes países, para os mais diversos
tipos de indústrias, como por exemplo, aeronáutica (componentes das asas dos aviões), automóvel
(jantes e motores), alimentar (latas de refrigerantes), entre outras.

Kippermoen Winter Park - Sky e outras actividades de exterior
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Almoço convívio

Elevstua – Sala de convívio

Convívio entre alunos

Jantar convívio

Elevstua, é um espaço de convívio social, que decorre após as aulas, no qual os alunos
tiveram oportunidade de conviver, jogar às cartaz e jogar Playstation.
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Alunos portugueses na estação de comboio

Viagem de comboio

Durante a estadia em MosjØen, os participantes no projecto tiveram a oportunidade de
participar num acampamento na neve. A deslocação até ao local do acampamento foi feita de
autocarro e posteriormente de sky. À chegada ao acampamento Sami, a família responsável pelo
referido havia preparado um local de convívio e café e chá quente para receber os visitantes.
Durante o dia os alunos praticaram sky, saltos de sky na neve e pesca no gelo. No final do dia, os
anfitriões presentearam os visitantes com um jantar típico, carne de rena com batata cozida e salada
de repolho com groselha. Para terminar a refeição, foi-nos oferecido bolo de mel caseiro. Na manhã
seguinte, após o pequeno-almoço, o regresso a MosjØen feito de sky e de comboio.

Trabalho na Escola – desenvolvimento de actividades relacionadas com o projecto
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Apresentação dos produtos finais
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Como produtos finais do projecto os alunos produziram um CD com todos os trabalhos
elaborados (powerpoints e cartazes), um CD com a compilação de vídeos e fotografias das
actividades desenvolvidas durante o intercâmbio, panfletos e um guia de conversação. É de salientar
que todos os trabalhos finais foram produzidos nas três línguas (Português, Inglês e Norueguês).
No encerramento do projecto, foi feita uma exposição com os cartazes, distribuídos os
panfletos e apresentados os CD produzidos, seguido de um jantar convívio na escola, no espaço
Elevstua.
Praia da Vitória, 6 de Abril de 2011
Andreia Toste Correia

