Andámos de avião e visitámos o Porto: Uma noticia Feliz com os alunos da Ilha da culatra
Hoje queremos partilhar convosco um acontecimento que nos fez muito felizes e que se passou nos dias 29 e 20 de
janeiro deste ano.
Havia um sonho que era andar de avião…tantas vezes que os aviões passam por cima da ilha da Culatra e nós cá em
baixo…. Juntámo-nos nesse sonho, fizemos bolos, cabazes de Natal e outras coisas para conseguirmos pagar viagens
para um passeio ao Porto, de avião!!
No dia 29 de janeiro os alunos dos 3º, 4º, 5º e 6º anos, da Escola Básica da Ilha da Culatra foram ao Porto de avião!!
Partirmos do Aeroporto de Faro num voo noturno da Ryanair, chegámos ao aeroporto, comprámos os bilhetes de
metro e fomos para a Estação de Metro do Bulhão. Saímos em direção à Cool Hostel, situado mesmo na baixa
próximo da rua de Santa Catarina. Dormimos em beliches muito confortáveis.
No dia seguinte, despertámos cedo e após o pequeno-almoço, fomos visitar mítico café Majestic, na Rua de Santa
Catarina, a Avenida dos Aliados, um dos um dos ex-libris da cidade, com 250 anos, a Torre dos Clérigos (subimos, a
escada em espiral com 240 degraus) espreitámos a livraria Lello. Depois fomos visitar e almoçar na Casa da Música,
o. Fizemos um circuito no Yellow Bus, passando por alguns locais de interesse como Serralves, a Avenida da
Boavista e pela Foz. Vimos a praia de Matosinhos que é bem diferente da nossa. Foi um longo, mas refrescante
passeio marítimo. Por último, visitámos a Ponte D. Luís onde observámos o por do Sol. Por algumas horas, os alunos
passeámos pelas ruas antigas da cidade e no papel de turistas construímos as nossas próprias impressões da cidade.
O regresso, no final do dia 30, fez-se novamente num voo noturno da Ryanair. Chegámos a Faro às 23:30 e depois
ainda fomos de barco até à ilha. Estava muito vento e frio nesse dia.
Os alunos foram acompanhados pelas professoras Conceição Santos, Anabela Lopes, Isabel Marques e Orlandina
Barros e pela auxiliar de ação educativa Ermelinda Padinha.
Ao longo do dia houve tempo para tirar algumas fotos que ficam para memória futura.

