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EB1 BAIRRO DE SÃO MIGUEL 
2018/2019 

Os finalistas em viagem: 4.º C 
30 de maio de 2019 
 
 
A temporada das viagens de finalistas da EB1 Bairro de São Miguel começou. A turma do 4.º C 
foi a primeira a deixar Lisboa para partir à aventura. 
 

      
 
O plano era o de fazermos uma viagem memorável que passasse por vários momentos da 
história de Portugal. Para tal visitámos a Renova, que é uma fábrica gigantesca, muito 
moderna, cheiinha de robôs e com máquinas do tamanho de prédios de 4 andares. Esta visita 
insere-se no nosso projeto sobre a pegada ecológica: vimos a ETAR da Renova e até o processo 
de reciclagem. 
 
Seguimos até à Fundação Batalha de Aljubarrota para assistirmos a uma batalha que se deu há 
mais de 600 anos. Foi uma experiência multimédia fantástica, assustadora e muito 
interessante. E no final ainda experimentamos armaduras e espadas, e vimos um museu 
carregado de esqueletos. 

           
 

E depois foi viajar, viajar e viajar até chegarmos a Guimarães. Ficámos a dormir na Pousada da 
Juventude, situada mesmo no centro da cidade berço. À noite ainda assistimos a uma sessão 
sobre sustentabilidade com a Zouri (uma marca de calçado nacional que produz os seus 
sapatos a partir de plásticos encontrados nas praias portuguesas), uma surpresa preparada 
pelos nossos pais.  
 
O dia seguinte levou-nos até ao Paço dos Duques e ao Castelo de Guimarães. Visitamos as 
magníficas alas do palácio: D. Afonso Henriques não viveu no Paço; e, naquele sábado de calor 
abrasador, subimos pelas muralhas do castelo de Guimarães.  
 

 
 
O último momento da nossa viagem, levou-nos a viajar por Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, 
distrito de Coimbra. Este lugar fascinante parece que ficou preso no tempo e nós adorámos 
passear por lá com a nossa guia, a Marta, que sabia tudo sobre aquele lugar. 
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