
VIII PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL DO INSTITUTO GIRASSOL 

 

Viagem guiada: Cidade de Santos, passeio de escuna pelo mangue, passeio pelo 

Centro Histórico 

Visita monitorada: Museu do Café e Aquário 

 

 

Nosso ponto de encontro foi na Estação Barra Funda do Metrô. Pontualmente, 41 

participantes chegaram com muita animação para ir para Santos. Quando saímos, 

ainda na cidade de São Paulo, tivemos uma surpresa desagradável: o ônibus quebrou! 

Perdemos tempo com isso, mas o problema foi logo resolvido. 

Durante o trajeto para Santos, pudemos observar a Mata Atlântica que cobre as 

encostas da Serra do Mar, o padrão de ocupação do solo e os bairros nas encostas de 

Cubatão. Chegando a Santos fomos ouvindo a história dessa cidade, cuja origem está 

relacionada com a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, na expedição de 

Martim Afonso de Souza. Soubemos também que, desse povoado, partiram muitas 

bandeiras, que penetraram no interior do território brasileiro, em busca de riquezas. E 

que no Porto também desembarcaram novos colonizadores: os imigrantes oriundos de 

diversas partes do mundo. 

Devido ao nosso atraso, não pudemos subir no Mont Serrat pelo funicular. Que pena! 

Então, fomos para o passeio de escuna, com muita animação dos participantes. Na 

navegação, observamos o Porto de Santos e uma região de Manguezal. Observamos 

ainda os Municípios da Baixada e toda a sua estrutura. 

Terminado o passeio, já estávamos com fome e fomos para o Restaurante Estrela de 

Ouro, na Ponta da Praia. Comida farta e gostosa.  

De lá, fomos para o Centro Histórico de Santos, onde fizemos uma visita monitorada 

ao Museu do Café, no antigo edifício da Bolsa Oficial do Café, e depois fizemos um 

passeio de bonde, percorrendo as ruas do também chamado Centro Velho. 

Terminado esse passeio fomos visitar o Aquário de Santos. Muitas participantes não 

conheciam e outras puderam recordar a sua infância. Que gostoso! 

Nosso passeio chegou ao fim, tomamos um lanche e embarcamos no ônibus para São 

Paulo. Foi um dia muito diferente e agradável! 

Paula Torres 

 


