ESCOLA BÁSICA 2, 3 / S DE VALE DE CAMBRA
Visita de Estudo ao PORTO Barroco e Romântico
Português, 11º ano
12 de Fevereiro de 2009

RELATÓRIOS da
Visita de Estudo ao Porto, pela Turma 11ºE
No dia 12 de Fevereiro de 2009, um dia lindo de sol, fomos ao Porto,
acompanhados
pela
nossa
professora Dina Baptista e por
mais três professoras: Anabela
Inácio, Carina Lobo e Fernanda
Gonçalves.
Inicialmente, fomos visitar, o
Museu Romântico. De seguida,
dirigimo-nos à Igreja de S.
Francisco. Olhamos para o relógio
e, já era tarde. No entanto, os
alunos tinham, sem dúvida, de se
alimentar e para isso nada
melhor do que uma boa refeição no Gaia shopping. Pois era preciso
energia na parte da tarde. Assim, partimos em direcção ao Shopping
e, por fim, deslocamo-nos para o Auditório Municipal de Gaia com a
finalidade de visionar em teatro, a Crónica Social Romântica – OS
MAIAS.
Posso dizer que foi um dia bastante agradável. Gostei imenso do que
vi e ouvi mas, sem dúvida, que a parte do dia que mais gostei foi ver
“OS MAIAS”. Gostei da apresentação, cativou-me bastante. Aquelas
personagens, o cenário, as luzes, …, todo o teatro em si chamou-me
a atenção (era tudo “CHIQUE… A VALER”, como dizia o Damas). Esta
peça de teatro, só irá fazer com que, todos os alunos que irão dar a
obra de “OS MAIAS” estejam mais atentos, com gosto, participativos;
trata-se apenas de uma mera opinião pessoal.
Contudo, chegou-se o fim da peça e tivemos de partir para a nossa
terrinha, já cansados, fizemos uma agradável viagem. Agora, apenas
nos resta esperar para mais uma visita de estudo! ☺
Diana Barreiro 11ºE, nº9
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No passado dia 12 de Fevereiro de 2009, algumas turmas do 11º ano
tiveram a oportunidade de ir visitar o Porto Barroco e Romântico.
Chegamos, aproximadamente, às 10 horas (hora prevista de chegada)
onde nos esperava uma pequena
“viagem” por todo o Porto do
século XVIII, através de uns slides
exibidos no Museu Romântico.
Após
este
conhecimento,
seguimos por outra viagem, desta
vez a uma casa que tinha sido
recriada de acordo com os
ambientes do romantismo. Fomos
divididos em alguns grupos para
que todos pudéssemos ver
cuidadosamente cada encanto da
casa.
A casa, bastante bonita e bem decorada, tinha sido habitada pelo Rei
Carlos Alberto e este, usufruiu pouco tempo da sua beleza uma vez que se
encontrava doente. De todas as divisões, a que mais me agradou foi a Sala de
Baile que, no entanto, nessa altura não existia. Quando saímos tivemos de
esperar pelo outro grupo e eu, o Fábio e a Joana (11ºB) aproveitamos para
explorar um pouco o território em redor. A
vista era absolutamente maravilhosa e
encantadora.
Neste
caminho,
encontrámos um circuito, diversos bancos
para nos sentarmos e apreciarmos a
vista, imensas árvores com flores de
todas as cores e também uma pequena
torre, na qual subimos por curiosidade e
encontramos a magnifica vista sobre o rio
que podemos ver na imagem ao lado (à
direita).
Rapidamente, uma vez que o
tempo escasseava, subimos umas largas escadas de pedra, (imagem à
esquerda) na qual fomos dar à parte
de trás do Palácio de Cristal. Era um
jardim lindíssimo, que tinha também
baloiços e um escorrega para os mais
pequenos. De seguida juntamo-nos
novamente com os nossos colegas no
espaço
em
frente
ao
Museu
Romântico
para
que
todos
pudéssemos assim seguir na nossa
visita. Com uns minutos de atraso
chegamos à Igreja de S. Francisco,
que
possuía
uma
arquitectura
magnifica, cheia de magnifica talha dourada e, infelizmente, alvo de algum
vandalismo assim como um incêndio. Aqui, algo que me chamou bastante à
atenção, foi uma escultura desproporcional, que possuía os membros
superiores maiores que os membros inferiores. Após a visita à Igreja de S.
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Francisco, prosseguimos para a Casa do Despacho, um cemitério subterrâneo,
no qual visionamos inúmeros jazigos antigos assim como restos mortais.
Uma e trinta, chegamos ao Gaia Shopping, onde cada um se
responsabilizou pelo seu almoço. Ainda com um pouco de tempo, visitamos
algumas lojas, nas quais alguns estudantes compraram algo (como foi o meu
caso, uma vez que comprei um chapéu!). Pouco passava das três horas, onde
já nos encontrávamos no Auditório Municipal de Gaia, e já instalados na
primeira fila para assistir à sessão de teatro sobre os Maias. A peça foi
bastante bela, e as personagens tornaram-na divertida e chique… A valer!
Eram já 18.30 e chegamos a Vale de Cambra, (conforme a hora
prevista) já de noite, cada um voltou para sua casa, preparando-se para a aula
de português que teriam no dia seguinte!
Marta, 11º E / Fevereiro de 2009

No dia 12 de Fevereiro de 2009, as turmas
A, B e E do 11º ano da Escola
Secundária
de
Vale
de
Cambra
participaram numa visita de estudo ao
Porto.
Às 8h30 partimos da escola bastante
animados, pelo dia diferente que nos
esperava. Logo após a chegada ao Porto,
começamos
por
visitar
o
Museu
Romântico,
situado
na
Quinta
da
Macieirinha.
Lá,
podemos
visualizar
diversos slides sobre a evolução da cidade do Porto ao longo do
tempo; visitámos inúmeras salas onde o Rei Carlos Alberto de
Piemonte habitou, nomeadamente: a Sala de Visitas, a Sala de
Jantar, a Sala de Bilhar, o Quarto de Vestir, o Quarto de Dormir, o
Quarto de Criança, entre outras; e por fim podemos tirar fotografias
com a turma para mais tarde recordar. ☺
Após a visita ao Museu Romântico, dirigimo-nos para a Igreja de S.
Francisco e a Casa do Despacho. Lá, podemos apreciar o estilo
Gótico e Barroco que a Igreja apresentava, assim como ouvir as
interessantes explicações da senhora relativamente a estas
características da Igreja. Logo a seguir, visitamos a Casa do
Despacho onde podemos apreciar o Cemitério Catacumbal. Confesso
que apesar de ser um sítio um tanto sombrio gostei bastante de o
visitar.
As actividades previstas para a parte da manhã estavam cumpridas,
seguia-se a hora do almoço no GaiaShopping. Às 14h30, já de
barriguinha cheia, chegamos ao Auditório Municipal de Gaia para
visualizarmos a peça de teatro “Os Maias”. Gostei da peça de
teatro e achei-a muito divertida, principalmente a personagem João
da Ega que nos fez dar umas valentes risadas.

Relatório
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A peça acabou por volta das 17 horas e de seguida regressamos a
Vale de Cambra, onde chegamos por volta das 18h30.
Foi um dia bastante lúdico, interessante e divertido que espero voltar
a repetir!
Ana Paula, nº4

RELATÓRIO

No passado dia 12 de Fevereiro fomos
em visita de Estudo ao Porto, local que,
por sinal, é a cidade mais linda, e que eu
mais adoro.
Nesta visita fomos ver o Museu
Romântico na Quinta da Macieirinha inaugurado em 1972 e situado na Rua de
Entre-Quintas nº 220. O espaço fora do museu era lindíssimo e deu para tirar
fotos muito engraçadas. E se olhássemos para trás do museu tínhamos uma
paisagem lindíssima do rio douro. Lá dentro assistimos a uma passagem de slides
sobre a evolução do Porto. E tivemos a oportunidade de visitar algumas partes
da casa que retratavam o estilo Romântico.
A seguir fomos para a Igreja de S.Francisco e Casa do Despacho situadas
na Rua do Infante D.Henrique. A igreja era lindíssima e uma das suas
características era a grandiosidade barroca e gótica. Na Casa do Despacho havia o
Cemitério Catacumbal e esta parte foi a que menos gostei na visita, porque não
gosto muito de cemitérios e aquele sitio ainda por cima era fechado e tinha um
cheiro horrível.
Seguidamente fomos almoçar ao Gaia Shopping, onde deu tempo para
dar uma voltinha rápida por lá.
Às 15 horas fomos ver a Sessão de Teatro no Auditório Municipal de
Gaia, nomeadamente a peça “Os Maias”. O espaço era muito agradável, pois tinha
uma sala grande e confortável. O teatro foi muito engraçado e interessante, pois
os actores conseguiam captar atenção da plateia com as suas animações. O que
nos peritiu perceber melhor a história.
A parte que gostei mais foi a do teatro.
Diana Matos Santos.
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