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De 24 a 29 de junho de 2018, realizou-se na Escola Secundária de Merkez em Aydin, na
Turquia, a 5ª e última reunião do Projeto Transnacional Erasmus+ I’m Planning My Future.
Na segunda-feira, 25 de junho, a equipa explorou o negócio de vinhos na antiga cidade
otomana chamada “Şirince”, uma aldeia de 600 habitantes na província de İzmir, localizada a cerca
de 8 km a leste da cidade de Selçuk. A aldeia foi colonizada quando Éfeso foi abandonada no século
XV, mas a maior parte do que se vê hoje remonta ao século XIX.
Há uma história que diz que que a vila foi colonizada por escravos gregos libertos que
nomearam a vila Çirkince (que significa "feio" em turco) para impedir que outros os seguissem. O
nome da vila foi mudado para Şirince (que significa "agradável") em 1926 pelo governador da
província de Izmir. Esta encantadora e única cidade antiga ficará para sempre na memória de todos
os visitantes do projeto Erasmus +.
De tarde, a equipa turca conduziu os seus parceiros numa visita ao Museu Arqueológico de
Seljuk, um museu que exibe uma coleção extraordinária, reunindo as descobertas mais recentes de
Éfeso. A exposição inclui itens famosos, como a efígie do deus Priapo, uma estátua de Eros montada
num golfinho, a cabeça de Sócrates, imortalizada em mármore ... Observam-se também as estátuas
de Ártemis, a deusa da fertilidade, e o friso original do Templo de Adriano, relacionado com as
origens da fundação de Éfeso. Além disso, mosaicos e frescos recriam brilhantemente a decoração
sofisticada da cidade.
Mais tarde, todos os professores visitaram a "Casa da Virgem Maria", um santuário cristão
que os peregrinos católicos visitam com base na crença de que Maria, a mãe de Jesus, foi levada até
esta casa de pedra por São João e viveu aí até à sua Assunção (dogma) ou Dormition (de acordo com
a crença ortodoxa). O santuário mereceu várias bênçãos apostólicas papais e visitas de vários papas,
a primeira peregrinação vinda do Papa Leão XIII em 1896 e a mais recente em 2006 pelo Papa Bento
XVI.
Continuando a mergulhar no passado, a equipa explorou a arte do período romano e
helenístico na antiga cidade de Ephesus, património mundial da UNESCO. Todos ficaram surpresos e
encantados com este exemplo notável de uma cidade portuária romana. Localizado dentro do que já
foi o estuário do rio Kaystros, Éfeso compreende assentamentos helenísticos e romanos sucessivos,

fundados em novas localidades, que seguiam a linha costeira quando se retiravam para o oeste.
As escavações revelaram grandes monumentos do período do Império Romano, incluindo a
Biblioteca de Celso e o Grande Teatro, e pequenos vestígios do famoso Templo de Artemis, uma das
"Sete Maravilhas do Mundo", que atraiu peregrinos de todo o Mediterrâneo.
Na terça-feira, 26 de junho, os participantes tiveram uma reunião com a equipa da Escola
Secunária de Merkez e visitaram os edifícios. Esta foi também uma oportunidade para trocar ideias
sobre métodos de ensino e orgnização escolar, comparando experiências dos 5 países envolvidos
neste projeto. Nesta sessão de trabalho, foram avaliados os resultados e relatórios do projeto e foi
discutida a fase de disseminação após o término do projeto. Esta sessão de trabalho terminou com
uma visita à Sra. Acar - a diretora da educação de Yenipazar e a equipa teve uma breve palestra dela.
Além disso, os participantes fizeram-lhe perguntas sobre os principais objetivos da educação em
Yenipazar e sobre alguns projetos futuros.
Na parte da tarde, o grupo tomou conhecimento de uma profissão extinta - jóias de osso - visitando
uma oficina.
Como a agricultura e a pecuária são a principal atividade económica de Yenipazar, o grupo
visitou uma pequena quinta, construída recentemente com o apoio dos fundos da Comunidade
Europeia.
Prosseguindo com os recursos económicos, os visitantes aprenderam sobre técnicas agrícolas
modernas. Desta vez, visitaram uma estufa onde toneladas de vegetais como tomate e pepino são
produzidos sem terra (em substrato suspenso). De acordo com o gerente da estufa, todos esses
produtos são exportados para países como a Rússia, Ucrânia e Roménia.
Mais tarde, no hotel, foi servido um agradável jantar oficial.
Na quarta-feira, 27 de junho, numa reunião do projeto na Escola Secunária de Merkez, a equipa
redigiu o relatório final do projeto. Todos os participantes concordaram que este projeto de 2 anos
foi bem sucedido. Os estudantes envolvidos nas mobilidades para a Letónia e para Portugal
melhoraram as suas competências em TIC e Inglês e conheceram diferentes realidades que, com
certeza, vão permanecer nas suas memórias para sempre. Além disso, as atividades implementadas
nestes dois anos permitiram conhecer as diferentes escolhas que podem fazer, no que diz respeito
aos seus futuros estudos e carreira. Eles são, com certeza, adolescentes diferentes e mais felizes
graças a este projeto!
De tarde, o grupo visitou Pamukkale, património mundial da UNESCO, um presente da
natureza para a Anatólia. Pamukkale ("castelo branco") é um lugar de sonho que fascina as pessoas
com a sua antiga cidade e travertinos brancos. Este milagre natural único de brancos travertinos e a
cidade dourada de Hierápolis e o antigo banho romano se tornaram-se um importante centro de
cultura e de turismo.

A nascente com 36 graus Celsius de água quente que contém alta quantidade de carbonato de cálcio
e cálcio causou a formação dos mármores. Hierapolis era uma cidade antiga localizada em fontes
termais na Frígia clássica. Suas ruínas são adjacentes ao moderno Pamukkale e atualmente
compreendem um museu arqueológico.
As fontes termais têm sido usadas como um SPA desde o século 2 a.C.. A grande necrópole está
repleta de sarcófagos (o mais famoso de Marcus Aurelius Ammianos, que apresenta um relevo
representando o primeiro exemplo conhecido de mecanismo de manivela e haste).
Os grandes banhos foram construídos com enormes blocos de pedra sem o uso de cimento e
consistiam em várias seções fechadas ou abertas interligadas. Há nichos profundos nas seções
internas, incluindo o balneário, a biblioteca e o ginásio. A piscina de Cleópatra ofereceu aos visitantes
do Erasmus+ a oportunidade de nadar na água de cura entre as colunas antigas de 2500 anos de
idade ... inesquecível!
Na quinta-feira, 28 de junho, os participantes viajaram para Dalyan, que significa "açude de
pesca" em turco. Além de sua atração como destino turístico, a região em torno de Dalyan é uma
zona agrícola altamente fértil e produtiva.
A equipa fez um passeio de barco no rio. Acima das falésias escarpadas do rio, estão as
fachadas desgastadas por demolições de túmulos da Lícia cortadas em rocha, por volta de 400 a.C. As
ruínas da antiga cidade mercantil de Kaunos ficam a uma curta viagem de barco pelo rio.
No sul de Dalyan, na costa do Mediterrâneo, os participantes estiveram em İztuzu Beach, perto da
aldeia de mesmo nome e também usufruíram de um tratamento natural de pele: banho de lama.
Mais tarde, à noite, a cerimónia de encerramento aconteceu e os participantes receberam os
certificados de participação.
A Turquia é um país eurasiano de 80.810.525 milhões de habitantes. A Turquia asiática, que
inclui 97% do país, é separada da Turquia europeia pelo Bósforo, Mar de Mármara e Dardanelos. A
Turquia europeia é composta por 3% do país. O território da Turquia tem mais de 1.600 quilómetros
(990 milhas) de comprimento e 800 quilómetros (500 milhas) de largura, com uma forma
aproximadamente retangular.
A península da Anatólia, compreendendo a maioria da Turquia moderna, é uma das mais antigas
regiões permanentemente estabelecidas no mundo. A Turquia foi habitada desde o Paleolítico por
várias civilizações antigas. É um país com 17 patrimónios mundiais da UNESCO, uma história muito
rica e paisagens maravilhosas e variadas…
Nestes dias, e graças a um programa muito bem desenhado, a equipa turca deu aos seus parceiros
da Bulgária, Letónia, Portugal e Roménia a oportunidade de aprenderem mais sobre este enorme
tesouro da Humanidade: a República da Turquia.

The end

