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25/04 - 01/05 

Nesta primeira semana tive a oportunidade de conhecer a Valetta, a Stage malta e o meu 

local de estágio. Fiquei a conhecer o hotel e as minhas tarefas. 

 

02/05 - 08/05 

2º semana em malta, ainda não estava habituada mas a ajuda dos professores na semana 

passada foram uma mais valia, e por isso foi fácil o deslocamento entre o estágio e o alojamento. 

Esta semana trabalhei na recepção e no housekeeping, de forma alternada com o resto dos outros 

estagiários. E como não se trabalha 24 horas aproveitei para conhecer o resto de malta com as 

minhas colegas. 
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09/05 - 15/05 

Nesta semana completei as minhas tarefas facilmente. Acho que já me habituei, isto está a 

ser bem divertido. Esta semana comi fora bastante vezes, encontrei a minha loja favorita bem perto 

do meu estágio. Foi pena estar sozinha a maior parte dos dias, mas uma colega veio almoçar comigo 

e sei que quando chegar a casa vou jantar com todas. Este fim de semana saímos -  fomos a um lugar 

muito bonito Popeye Village. 

 

16/05 - 22/05 

Esta semana vieram-nos visitar dois professores para ver se está tudo bem com os nossos 

locais de estágio. No trabalho continuo a fazer o mesmo na recepção, vou às compras e no 

housekeeping limpo os quartos. Este fim de semana saímos todas com os professores e fomos a um 

local tão bonito, onde a água era tão azul, Blue Lagoon. 
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23/05 - 29/05 

Mais uma semana de trabalho -  conheci tantas pessoas durante este tempo, estou bastante 

grata pelos meus colegas de trabalho que estão dispostos a ajudar a qualquer momento. Esta 

semana não saímos muito mas fomos às compras, temos sorte de ter um supermercado tão perto. 

 

30/05 - 05/06 

Última semana de trabalho, passou bastante rápido nem acredito que acabou foi uma 

experiência incrível, ficava mais um pouco. Este fim de semana saímos, fomos divertir, afinal é o 

último. 
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06/06 - 10/06 

Nesta semana tivemos bastante tempo para explorar o resto da ilha, e por isso aproveitamos 

para ir a Gozo, uma ilha mais pequena que faz parte de Malta e é muito linda. Acabou a nossa 

experiência em Malta. No dia 9 visitamos o Stage Malta e dissemos os nossos adeus e 

agradecimentos pelo que fizeram por nós. 

 


