Viagem de Estudo a Madrid
Pelo quinto ano consecutivo, as Professoras de Espanhol deste Agrupamento
proporcionaram aos alunos que frequentam esta disciplina uma viagem de estudo a Espanha.
Depois de lhes dar a conhecer as cidades de Sevilha e Barcelona, capitais de duas grandes
comunidades autónomas, decidimos voltar a Madrid, capital do país com destinos turísticos e
culturais inesgotáveis. Nesta visita de três dias tivemos, finalmente, a oportunidade de ver o
estádio do Real Madrid, visita que fez as delícias da maioria dos nossos alunos. Tivemos ainda
um dia inteiramente dedicado ao parque de atrações, Park Warner Madrid, um espaço de
diversões sempre muito apreciado por miúdos e graúdos.
O primeiro dia desta viagem esteve reservado à cultura: ainda antes de chegar à capital,
visitámos a Basílica do Monasterio de El Escorial.
Dadas as más condições climatéricas, não nos foi
possível fazer o almoço picnic ao ar livre. Assim,
aproveitámos as instalações da estação rodoviária
local para aí partilhar o agradável farnel que cada um
preparara com tanto zelo. Seguidamente, rumámos a
Madrid e, da parte da tarde, os alunos puderam
conhecer o Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, onde vimos uma exposição temporária de Fernando Pessoa denominada “Pessoa. Toda a
arte é uma forma de literatura”, e que reúne os nomes de Almada Negreiros, Amadeo de Souza
Cardoso, Eduardo Viana, entre outros. Ainda apreciámos, para além de outras belas obras, o
espetacular quadro de Picasso - Guernica.
Já eram horas de voltar à estrada: o alojamento estava reservado num hotel dos
arredores de Madrid, na localidade de Alcalá de Henares - cidade natal do escritor Miguel de
Cervantes, declarada Património da Humanidade pela UNESCO.
No dia seguinte, tocou a alvorada e às oito horas em ponto, encontrámo-nos na sala de
jantar para o pequeno-almoço. Havia muita vontade de
voltar à capital. A manhã ia ser preenchida com a visita ao
interior do estádio da equipa madrilena, Estadio Santiago
Bernabéu. Aqui foram sendo desvendados episódios da
vida do clube de Cristiano Ronaldo que muitos alunos ainda
não sabiam, como, por exemplo o desafio inaugural deste
campo entre a equipa local e um grande clube português o Belenenses, no longínquo ano de 1947.
De tarde, começámos o nosso passeio cultural na imperdível praça designada Puerta del
Sol com a estátua de El oso y el madroño e o
Kilómetro Cero. Alguns aproveitaram para
almoçar em restaurantes de comida rápida e
também para comprar algumas lembranças
para oferecer. Houve ainda tempo para
conhecer alguns lugares do Casco histórico
de Madrid: Plaza Mayor, Mercado de San
Miguel, e também a linda Plaza de España
com a grandiosa estátua de homenagem a D.
Quijote e Sancho Panza. Logo a seguir, vimos

o exterior do templo egípcio com dois mil anos, denominado Templo de Debod. Este dia
permitiu, para além das visitas aos locais indicados, um convívio são entre alunos,
estabelecendo-se amizades entre colegas que nem se conheciam.
No último dia, preparadas as bagagens, saímos do hotel rumo ao Parque Warner Bros.
Esperava-nos um dia de brincadeiras muito animadas neste local. Entusiasmados com o

ambiente de diversão, cada um ia procurando o divertimento que mais o seduzia e tentava
encorajar os colegas para que todos usufruíssemos deste espaço animado. Por largos momentos
sentimo-nos crianças e divertimo-nos muito, alguns com experiências um pouco mais arriscadas
do que outros, mas com a certeza de que foram horas muito alegres que queremos repetir.
Iniciada a viagem de regresso, restava tempo para uma paragem obrigatória - a da
refeição da noite. Também este momento permitiu o convívio entre todos. Anoitecia e já
começávamos a sentir saudades. A viagem decorreu com perfeita tranquilidade e a chegada foi
à hora prevista.
Fica a promessa de que no próximo ano haverá uma nova aventura!
Professora Lurdes Cardoso,
Coordenadora da disciplina de Espanhol

