Visita de Natal
29-Dec-2008

Decorreu a tradicional visita ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro no dia 20/12/2008, desta feita incluindo também uma
visita à unidade de socorro a fim de observar de perto as novas viaturas de combate.

Decorreu a tradicional visita ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro no dia 20/12/2008, desta feita incluindo também uma
visita à unidade de socorro a fim de observar de perto as novas viaturas de combate.
Contou, como se tinha passado em 2007, com a participação de mais de 50 associados, vindos de norte a sul de Portugal.
Augurava-se um dia de sol, com temperaturas a condizer para a época, sentiu-se um pouco de frio mas aguentava-se
bem.
Reunidos cedo para as formalidades de identificação e inspecção de segurança, começaram os associados a serem
colocados no sítio destinado à observação das aeronaves.
Com uma luz solar boa, as aeronaves iam desfilando perante os olhos arregalados dos associados, em especial os que,
e eram em numero bastante considerável, pela primeira vez faziam este tipo de actividade.
De salientar a presença feminina, apesar das desistências de última hora, contava-se com a agradável presença de
duas senhoras.

Os associados que pela primeira vez visitavam o Aeroporto FSC acataram de bom grado as instruções de segurança e de
delimitação da área que poderiam permanecer, mostrando-se à altura de qualquer outra iniciativa por parte da APEA, que
se coaduna pelo cumprimento das normas de segurança, e não só, propostas pelas várias entidades que se visita.
Nos intervalos em que não circulavam aeronaves, confortava-se o estômago e aproveitava-se para uma fatia, para quem
gosta, de bolo-rei, também presença assídua nesta visita de Natal.
Todos os associados adoraram o facto de estarem tão próximos de aeronaves em movimento, cumprindo todas as
normas de segurança, e era com um largo sorriso nos lábios que víamos os pilotos, co-pilotos e muitas vezes os próprios
passageiros a acenarem entusiasmados com tal "recepção".
Chegadas as 12h30, era altura de mudar de local para evitar o contra luz. Nesta altura, conforme o previsto, alguns
associados deram por finda a sua participação na visita.
De novo colocados num ponto estratégico das instalações do Aeroporto FSC, e mais quentes, devido à temperatura
amena para a época do ano, eis-nos de novo com vista privilegiada para a observação das mais diversas aeronaves que
operam neste Aeroporto.
Cientes do tempo escasso de luz solar decidiu-se que por volta das 16h30 iríamos abandonar aquele local para visita ao
posto dos Bombeiros, com paragem breve junto a uma aeronave ali estacionada que delicia os associados vindos de
mais longe.
Chegados ao posto dos Bombeiros, tiveram os Associados a oportunidade de fotografarem as novas viaturas de
combate, e a colocação das mais diversas questões técnicas, e não só, aos elementos daquela importante unidade do
Aeroporto FSC, sobre o funcionamento, capacidades e modo de operação daquelas novas viaturas, que são uma maisvalia para qualquer infra-estrutura aeroportuária.
Antes da saída, teve lugar um compasso de espera, pois estava previsto a chegada de uma aeronave, no caso B747,
mas que, depois de informação recolhida, a mesma encontrava-se prevista para uma hora bem mais tardia.
Foi com uma enorme satisfação que os Associados saíram de mais esta visita.
Palavra final e, no entender da Direcção da APEA, a mais importante, é o facto de sermos acolhidos por excelentes
profissionais que desenvolvem a sua actividade profissional de forma exemplar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
Desde o primeiro contacto até quem recolhe os cartões de identificação.
Sem querer esquecer alguém, a Direcção da APEA deixa aqui uma palavra de agradecimento emocionada, a aceitação
dos nossos pedidos, a forma como somos tratados durante a visita, o contacto pessoal com os mais diversos
funcionários é sempre amável e cordial, solícitos para qualquer sugestão, pergunta ou pedido extra.
http://www.apeapt.com/pt
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Conscientes que uma visita deste calibre acarreta muito esforço, trabalho e dedicação por parte dos funcionários do
Aeroporto, são rotinas que são forçosamente quebradas, um esforço redobrado na vigilância, esforço adicional para o
transporte dos Associados da APEA dentro das instalações.
Por tudo isso o nosso mais profundo agradecimento a estes exemplares funcionários que nos proporcionaram mais
esta visita.
Despedidas feitas a quem para longe ia, rumou-se ao restaurante escolhido para a realização do jantar de Natal APEA.
Com a presença de mais de 20 pessoas foi a confraternização entre todos nesta época Natalícia que contou.
Esperando que tenham um Bom Natal e um Próspero Ano Novo de 2009, espera-se o nosso encontro em futuras
actividades com o grau elevado como esta.
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