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EB 2/3 Nicolau Nasoni   |  Visita de Estudo a Lisboa 

 

No dia 16 de março, as três turmas do 9º ano da Escola EB 2/3 Nicolau Nasoni realizaram uma 

Visita de Estudo a Lisboa, no âmbito das disciplinas de História, Físico-Químicas e Português. 

Com “pontualidade britânica”, alunos e professores saíram do Porto às 6:30 H da manhã, rumo à 

capital. Aqui, os alunos visitaram o Mosteiro dos Jerónimos, onde observaram os túmulos de dois 

grandes portugueses – Luís de Camões e 

Vasco da Gama. A seguir, escoltados pelo 

“Companheiro do Diabo”, dirigiram-se ao 

claustro superior do Mosteiro e assistiram à 

representação do Auto da Barca do Inferno, de 

Gil Vicente, obra lecionada em sala de aula. 

Dez personagens desfilaram diante dos alunos 

e interagiram com eles, provocando o riso em 

todos os presentes.  

Após este descontraído momento, alunos e professores dirigiram-se ao Museu Berardo, no Centro 

Cultural de Belém, e através de uma visita guiada, apreciaram uma coleção de Arte Moderna, de 

cujo espólio constavam nomes de grandes artistas como Pablo Picasso, Andy Warhol, Amadeu de 

Sousa Cardoso, entre muitos outros. 

Depois do almoço nos jardins de Belém, os estudantes subiram ao Padrão dos Descobrimentos, de 

onde desfrutaram da vista sobre Lisboa e o Tejo. 

 Sempre junto ao rio, dirigiram-se, com muita energia, ao Museu da Eletricidade. Aqui, depois de 

divididos em dois grupos e 

acompanhados por um monitor, os 

alunos percorreram o Museu, ouvindo as 

explicações do monitor e percebendo a 

importância desta antiga central de 

carvão. Na parte final, os alunos puderam 

fazer algumas experiências 

proporcionadas pelo Museu. 

Terminada a visita, alunos e professores regressaram ao Porto, numa animada viagem, onde 

chegaram às 21:30 H.  

Esta visita foi bastante apreciada pelos alunos e, certamente foi uma experiência enriquecedora a 

vários níveis que lhes marcará a sua vida de estudantes neste Agrupamento. 
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