
 

 

Jurnal Portughez 

PROIECT DE MOBILITATE ÎN PORTUGALIA 

 

La Colegiul Naţional „Teodor Neş” din Salonta, vacanţa de vară a debutat cu o nouă sesiune a proiectelor 

de mobilitate pe care unitatea de învăţămând le-a oferit în ultima perioadă, an de an, elevilor informaticieni. 

Destinate perfecţionării profesionale a acestora şi familiarizării lor cu exigenţele muncii într-o firmă de 

profil din spaţiul vest-european, activităţile proiectului din acest an s-au desfăşurat pe parcursul a trei 

săptămâni, pe meleaguri iberice, la ţărmul Oceanului Atlantic, în Portugalia. 

 

 
 

I. Călătorie spre Atlantic 

În anul școlar 2013-2014, Colegiul Naţional „Teodor Neș” a aplicat pentru un proiect european de tip „Erasmus 

Plus – Mobilități” și a câștigat o finanțare în grant total de 81.616 Euro. Proiectul, cu titlul „Formare inițială 

pentru tinerii informaticieni,” avea un grup ţintă de 32 elevi din clasele a X-a și a XI-a, profil real, specializarea 

Matematică-Infomatică. 

Selecţia participanţilor, desfăşurată în perioada ianuarie-februarie a acestui an a urmat o procedură riguros 

elaborată, completată de o pregătire lingvistică (în limba engleză), o pregătire pedagogică și o pregătire 

culturală.  

Am participat la acest proiect în calitate de profesor însoţitor, alături de colegii mei, Florentina Galea, Lajos 

Illyes și Zoița Nagy, managerul proiectului. 

Pentru a ajunge la locul desfăşurării activităţilor proiectului, ce urmau să înceapă pe data de 14 iulie, cei 32 de 

elevi selectaţi s-au adunat în seara zilei de duminică, 12 iulie, în faţa şcolii pentru a lua autocarul care a asigurat 

prima parte a deplasării, până la aeroportul internaţional Franz Liszt, din Budapesta. A doua parte a călătoriei a 

debutat în zorii zilei de 13 iulie, cei 2.480 de kilometri ce separă metropola ungară de Lisabona fiind parcurşi în 

trei ore şi jumătate cu o aeronavă a companiei Portugal 

TAP. 

După decolare am zburat multă vreme în umbra părţii 

frontale a crepusculului ce se retrăgea spre vest, în 

vreme ce lumina zilei cuprindea o parte tot mai mare 

din Europa, pe măsură ce razele soarelui o invadau de 

la rasarit spre apus, limita noptii aflându-se mai întâi la 

doar cîţiva kilometri înaintea noastră, apoi, pe măsura 

ce se lumina de ziuă, tot mai departe, viteza noastră de 

deplasare fiind inferioară celei a rotaţiei Pământului. 

La doar cateva minute dupa decolare, aeronava s-a 

îndreptat spre sud-vest si ne-am dat seama că vom 

urma un curs prin sudul Munţilor Alpi, peste 

extremităţile nordice ale Sloveniei şi Italiei. 

În jurul orei 5.00 dimineaţa (6.00 ora României) 



treceam peste localitatea Maribordin din extremitatea estica a Sloveniei, la peste 11.000 m altitudine, iar câteva 

minute mai târziu,  Ljubljana a ramas în sud, iar aeroportul acesteia de la Zgornji Brnik, la nord de cursul 

nostru. Am survolat apoi localitatea Gorizia, dincolo de care se intinde teritoriul italian. Montfalcone, Aquileia, 

Bibione, Caorle, Eraclea si Veneţia au rămas pe rând în urma noastră, laolaltă cu ţărmul împânzit de lagune ce 

străjuieşte Golful Veneţian. Au urmat localităţi cu nume sonore desprinse din cărţile de istorie şi din lecturile 

adolescentei: Padova, Mantua, Casalmaggiore, Parma, apoi avionul a survolat extremitatea nordică a Munţilor 

Apenini. La 6.50 (ora Romaniei), Genova rămânea în urmă la 11.880 m dedesubt, cu o viteză de 811 km/h, apoi 

am survolat extremitatea sudică a Alpilor Francezi, în stânga noastră rămânând pe rând, San Remo, Nisa, 

Cannes. 

La 7.10 (ora României) între Toulon şi Marsilia am început traversarea Golfului Lion din Marea Mediterană, iar 

la 7.30 când am atins ţărmul iberic, umbrele crepuscului ne-au părăsit, lumina zilei intrându-şi de-acum în 

drepturi depline. Aeronava a survolat apoi cu peste 800 km/h la 11.890 m altitudine ţărmul iberic, peste 

Palamos, Lloret de Mar, Mataro, Barcelona, Tarragona, după care a părăsit litoralul mediteranean pentru a se 

avânta de-a curmezisul peninsulei spre Lisabona, trecând peste Madrid, Toledo, Caceres. Când am survolat 

graniţa portugheză, doar 180 km ne mai despărţeau de destinaţia zborului. În preludiul aterizării pe aeroportul 

din Lisabona, aeronava a facut un ocol pe la sud trecând de-al lungul litoralului atlantic, apoi a survolat estuarul 

fluviului Tejo cu o viteza de 260 kmh la 500 m altitudine, după care a coborât pe pistă în mijlocul unui roi de 

curse matinale, care se pregăteau şi ele, pe rând, să aterizeze. 

De la Lisabona la Porto am parcus ultima secţiune a drumului cu o aeronavă uşoară, Fokker 100, care ne-a 

purtat cu circa 700 km/h o vreme de-a lungul fluviului Tejo, după care luat-o spre nord până la ţărmul 

Atlanticului. A survolat apoi oceanul la vreo 15 km distanţă de ţărm şi după un zbor de numai 36 minute a 

aterizat pe aeroportul Francisco sa Carneiro din Porto, la ora 9.22 (11.22 ora Romaniei). Am fost aşteptaţi aici 

de un angajat al firmei intermediare, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (A.I.A.M.), tânărul Nuno, 

împreună cu care ne-am deplasat cu un autocar la locul de cazare, hotelul de 3 stele Tropical Promises, situat la 

aproximativ 15-20 de km de orașul Barcelos (se citeşte Barse’luș), unde elevii aveau să parcurgă stagiul de 

pregătire numit internship.  

După ce am fost cazaţi – câte 2-3 persoane per cameră – şi am servit masa, am făcut prima plimbare până la 

Oceanul Atlantic. După un drum de 50 de minute pe jos ne aflam pe țărmul cu nisip fin și cald al oceanului. 

Restul zilei l-am petrecut odihnindu-ne, căci am petrecut cea mai lungă zi din viața noastră, de 26 de ore 

(datorită diferenţei de fus orar). 

 

 

II. Muncă şi relaxare în Portugalia 
Ziua de marți a fost prima zi de stagiu efectiv şi a 

decurs vizitând cele două firme la care au fost repatizați 

elevii, Digitelos (cei din clasa a X-a) și Isil Informatica 

(cei din clasa a XI-a). Aici elevii nostri urmau să îşi 

desfăşoare activitatea câte 6 ore în fiecare zi. Sarcinile 

de lucru erau în conformitate cu acordul de formare 

stabilit prin proiect. Am fost însoţiţi de alți doi angajați 

ai A.I.A.M., polonezul Adam și italianca Flora, ambii 

preocupați să ne arate și să ne explice totul în detaliu. 

Am servit masa de prânz în oraș, într-un ambient 

plăcut, iar elevii s-au bucurat de un meniu tradițional 

portughez format dintr-o supă cremă de legume și pește 

prăjit cu cartofi și orez, urmat la desert de o felie de tort de înghețată.  

Întorşi la hotel am fost întâmpinaţi de managerul firmei intermediare, domnul Nuno Barbosa, împreună cu care 

am parcurs prima ședință tehnică.  

Ziua de miercuri a fost pentru elevii noştri una normală de lucru, iar seara, petrecere: au fost sărbătoriţi cei doi 

elevi care au împlinit 18 respectiv 17 ani chiar aici, în timpul mobilității. Joi, elevii s-au ocupat de internship, 

iar apoi au vizitat vestitul târg din Barcelos, care are loc în această zi a săptămânii în piaţa centrală a oraşului. 

Se găsec aici, ca în orice târg, tot soiul de produse, de la fructe, produse de patiserie, caşcavaluri, cârnaţi, şuncă, 



până la articole vestimentare, încălţăminte, marochinărie, pălării de paie şi articole de artizanat, printre care 

celebrul cocoş de Barcelos, confecţionat din ceramică sau fier şi pictat manual, un soi de talisman închinat 

triumfului dreptăţii şi adevărului, care aminteşte de o veche legendă lusitană, populară în regiune şi care a 

devenit simbolul oraşului. 

Oraşul Barcelos este centrul unei importante regiuni agricole. Lanuri de porumb, solarii în care se cultivă 

tomate, varză, salată, ardei, ceapă, morovi dar și plante ornamentale se întind cât vezi cu ochii de jur împrejur. 

Oamenii muncesc pe câmp de dimineaţa până seara şi în ciuda absenţei ploilor pe tot parcursul verii, uscăciunea 

este cu desăvârşire absentă, totul este verde şi îngrijit. 

În ultima zi lucrătoare a săptămânii elevii au participat la internship, iar în orele libere s-au delectat cu activităţi 

balneoclimaterice pe ţărmul Atlanticului. 

Primul sfârşit de săptămână petrecut pe meleaguri 

portugheze a fost dedicat activităţilor culturale şi 

excursiilor. Activităţile de weekend au debutat 

sâmbătă dimineaţa cu vizitarea oraşului Valença. 

Situat la nord de reşedinţa noastră portugheză, la 

graniţa spaniolă, pe malul sudic al râului Minho, de 

unde şi denumirea oraşului de Valença do Minho, 

aşezarea datează din perioada romană. După un 

drum de aproximativ o oră, autocarul ne-a lăsat la 

intrarea în fortăreața localităţii, care datează din 

secolul al XIII-lea, fiind desăvârşită în forma 

actuală în secolele XVII-XVIII. Istoricul locului 

ne-a fost prezentat de către ghidul nostru, 

ucraineanca Oksana. După vizitarea fortăreţei, am 

traversat podul peste râul Minho, ajungând în Spania, în localitatea Tui, unde am vizitat centrul istoric al 

localităţii – care sub numele de Tude a fost menţionată de către Pliniu cel Bătrân şi Claudiu Ptolemeu – şi  ne-

am delectat cu o „helada” (îngheţată) spaniolă. Pe drumul de întoarcere am făcut un mic ocol pentru a vizita 

plaja şi faleza staţiunii Esposende, situată la vest de Braga, pe ţărmul atlantic, dominând estuarul lui Rio 

Cávado. Ne-am petrecut seara la Barcelos, în a doua şi cea din urmă zi a festivalului „Barrinha – Punk, Beer & 

Beach”. Deliciul serii de sâmbătă a fost Galo Night Run (10 km alergat pe timp de noapte) unde prof. Illyés 

Lajos a participat cu succes. În vreme ce unii elevi au stat să facă galerie alergătorilor, alții s-au delectat 

ascultând concertele de muzică ușoară ce aveau loc pe scena amenajată în centrul orașului. 

În cea de-a doua zi de weekend am vizitat orașul 

Viana do Castelo, celebru pentru castelul său - 

Castelo do Neiva – din care se poate vedea una 

dintre cele mai magnifice panorame din lume, 

situată în Top 10 al revistei National Geographic. 

După ce am vizitat centrul oraşului călăuziţi de 

ghizii noştrii, Flora, Nuno şi Bruno, am servit 

masa de prânz în Ponte Nova, iar apoi am vizitat 

un alt orășel cu multiple posibilități de agrement, 

Arcos da Valdevez, situat pe râul Vez. Aici 

oamenii îşi petreceau duminica în aer liber, 

jucând diverse jocuri în apa râului sau doar 

admirându-i pe cei care se distrau. Ne-am alăurat 

spectatorilor pe un pod celebru prin combinarea 



a 4 stiluri arhitecturale diferite.  

Ultimul obiectiv al zilei a fost vizitarea celui mai vechi sat portughez, astăzi un oraş cu peste 43.000 locuitori, 

Ponte de Lima. Am găsit aici aceeaşi atmosferă de fiesta, cu locuitori și turiști aflaţi la distracție, pe malurile 

râului. Am trecut peste vechiul pod din piatră peste râul Lima despre care se spune că, atunci când trupele 

romane au ajuns în acest punct, pe malurile sale, priveliştea era atât de încântătoare încât au fost convinși că se 

află pe malurile legendarului râu Lethe şi că odată trecuţi dincolo vor uita totul. Ei nu au putut fi convinși să 

traverseze râul decât după ce comandantul oştirii a trecut mai întâi pe malul opus şi a început să-şi strige 

cunoscuţii pe nume, dovedind astfel că nu şi-a pierdut memoria. Acesta este motivul pentru care parcul de pe 

malurile râului este împodobit astăzi cu statuete ale soldaţilor romani. 

Odată cu noul început de săptămână am intrat în program normal de lucru – internship – cu câte o escapadă la 

ocean sau la ștrand. Toată săptămâna a trecut între aceste activităţi, scurte plimbări în oraş – Barcelos – şi ore de 

limba portugheză. 

Barcelos este un orăşel cu circa 26.000 locuitori, dar împreună cu numeroasele sale suburbii ajunge la peste 

120.000. Posedă câteva edificii impozante, între care turnul din centrul localităţii (în prezent muzeu), din care se 

poate vedea o privelişte minunată a întregului oraş, o veche catedrală romano-catolică şi vestigiile vechii cetăţi 

medievale. Oraşul are străduţe înguste, pietruite cu piatră cubică. Doar marile artere sunt asfaltate. Un parc 

frumos amenajat în centrul oraşului este permanent îngrijit de către mai mulţi angajaţi. Mersul pietonal este 

încurajat, trotuarele oraşului fiind aspirate zilnic de mai multe ori, cu un aspirator mare – o mașinărie pe roți, 

alimentată cu benzină – pe care un funcţionar îl trage după el, ținând în mâna tubul mare care aspiră frunzele și 

mizeria. Străzile sunt spălate zilnic cu o mașină cu perii. Cetăţenii sunt liniștiți şi foarte amabili. În weekend, 

toată lumea stă pe terase, în parcuri, pe malul râului, la târgurile organizate tradițional. Există o infrastructură 

rutieră foarte bine pusă la punct. Chiar și între oraș și 

hotelul nostru există un tronson de vreo 12 km de 

autostradă. Dar între Barcelos și Valenca, de 

exemplu, sunt vreo 4 tronsoane. Clima este destul de 

greu de suportat, în ciuda faptului ca sunt doar 25 

grade, datorită umezelii accentuate din aer. Uneori se 

lasă ceaţa, se înnourează, dar nu plouă decât extrem 

de rar; pe timpul verii, aproape deloc. Vegetația este 

asemănătoare celei de la noi, în plus se dezvoltă 

foarte bine palmierii. 

Se mănâncă întotdeauna o supă cremă de legume cu 

gust pronunțat de morcovi sau Caldo verde (un fel de 

cartofi piure lichid cu fâşii foarte subțiri de varză), iar 

singura supă ne-cremă este supa de carne. La felul principal se servește peşte (fileu sau rondele) cu cartofi pai, 



tăiați rotund. Dar sunt frecvente și combinații neobișnuite pentru noi, de exemplu: hamburger cu carne de vită, 

cu paste făinoase scurte și sos de morcovi cu usturoi sau pizza cu cartofi prăjiți sau grătar de pui cu macaroane. 

În plus se serveşte mereu o salată verde cu felii de roșii și rondele de ceapă. Desertul favorit al elevilor noștri, 

pe care îl cer la fiecare masă luată în oraș este serradura, o specialitate portugheză ce se servește la pahar și 

constă din straturi alternative de biscuiți rași și o cremă făcută din lapte condensat. 

 

III. Portugalia: oameni, locuri, trăiri 

Al doilea weekend ale periplului nostru portughez l-am petrecut tot în febra programului cultural, dedicat de 

astă-dată parcurgerii unui traseu plin de semnificaţii majore pentru istoria ţării-gazdă, în a cărui primă parte am 

fost însoţiţi de către Oksana, una dintre ghizii noştri.  

Prima oprire a fost oraşul Guimarães, situat la 40 minute drum de locul nostru de reşedinţă, undeva în sud-estul 

localităţii Braga şi la nord-est de Porto. Oraşul este considerat leagănul naţiunii portugheze, datorită unor 

evenimente politice şi militare din secolul al XII-lea care au condus la naşterea şi independenţa statului 

portughez. Autocarul cu care am parcurs distanţa amintită a făcut un tur al oraşului, după care ne-a lăsat lângă 

ruinele vechii cetăţi datând din secolul al X-lea, care fiind situată pe un loc mai înalt oferă o privelişte minunată 

a întregii localităţi şi a regiunii înconjurătoare. După ce am părăsit turnurile vechiului edificiu medieval, în 

imediata vecinătate, am vizitat Biserica Sf. Mihael şi Palatul Ducilor de Braganza. Acesta din urmă, în prezent 

muzeu, a fost reşedinţa dinastiei care a condus Portugalia timp de mai multe secole. Am văzut aici încăperile 

amenajate ale ducilor, sala de arme, dormitoarele cu paturi care astăzi par minuscule pentru un adult de talie 

normală, obiectele de uz casnic și personal ale aristocraţiei portugheze din secolul al XV-lea. Am vizitat apoi 

centrul oraşului, cu străzile sale în pantă, pietruite, admirând şi alte monumente ale locului.  

La orele amiezii am părăsit oraşul Guimarães, parcurgând cei aproximativ 16 km care ne despărţeau de 

municipiul Braga, al treilea oraş ca importanţă şi număr de locuitori, al Portugaliei, după Lisabona şi Porto. 

După ce am servit masa, autocarul ne-a purtat în afara localităţii, la sanctuarul Bom Jesus do Monte (Bunul 

Iisus din Munte), un important loc de pelerinaj, cu o cărare în trepte ce urcă 116 m şi care este principala 

atracţie turistică din Braga. Dacă priveliştea oferită în weekendul trecut la Viana do Castelo a fost una de 

excepţie, cea de la Bom Jesus do Monte nu a fost cu nimic mai prejos. Cel mai spectaculos a fost drumul  tipic 

de munte, cu numeroase serpentine, pe care şoferul autocarului nostru, senor Gião, le lua cu o iscusinţă demnă 

de admirat. Biserica principală era ocupată de o nuntă – multe oficieri de cununii se fac aici datorită peisajului 

unic – aşa că am ratat vizitarea ei, în 

schimb am coborât treptele amintite 

anterior, întrerupte din loc în loc de 

terase de formă dreptunghiulară, 

ocupate de câte o fântână dedicată 

fiecare câte uneia dintre virtuţile 

creştine: Credinţă, Milostenie, 

Speranţă. Aşezământul este – după 

cum ni s-a spus – o replică a 

muntelui Sinai din Egipt. Mai sus de 

biserica principală, în mijlocul unui 

cadru natural de o rară frumuseţe, 

am descoperit un lac înconjurat de 

vegetaţie multicoloră şi un mirador (loc de unde se poate admira peisajul). Am petrecut aici o jumătate de zi, 

vizitând tot ceea ce se putea vizita şi admirând priveliştea pe care locul o domina, din fiecare colţişor al 

complexului. 



După Bom Jesus do Monte, programul nostru viza centrul oraşului Braga, însă datorită căldurii excesive, ghidul 

nostru a optat pentru vizitarea unui grandios shopping center, cu peste 200 de magazine şi dotat cu aer 

condiţionat. Am rămas aici până la orele 17, revenind ulterior la vizitarea centrului oraşului. În partea sa 

centrală, Braga se remarcă prin sumedenia de străduţe pietonale şi este celebru prin faptul că fiecare colţ de 

stradă este străjuit de câte o biserică sau loc de rugăciune. Am fost plăcut impresionaţi de uriaşele ţâşnitori ce 

împrăştiau mici particule de apă, răcorindu-ne, am bătut străduţele pietonale şi am văzut minunatul parc cu flori 

din jurul reședinței arhiepiscopale. 

Cea de-a doua zi de weeekend a fost dedicată vizitării oraşului Porto, care aşa cum am arătat este al doilea 

centru urban ca mărime şi importanţă al ţării, după unele păreri, cel mai frumos oraş al acesteia, aflat azi în 

întregime în patrimoniul UNESCO. 

O uriaşă plasă de pescuit te întâmpină la intrarea în localitate, aceasta numărându-se printre simbolurile 

acesteia. Senor Gião, şoferul nostru a oprit apoi autocarul pentru a ne permite să admirăm oceanul, faleza şi 

estuarul fluviului Douro. Erau ceasurile 10 ale dimineţii şi parcă tot oraşul era la plajă, mergea pe bicicletă sau 

făcea jogging. După ce ne-am urnit din nou, am traversat fluviul şi am părăsit autocarul la Cais Rota do Douro, 

de unde urma să luăm vaporașul pentru o croazieră de aproximativ o oră (numită „drumul vinului”) de-a lungul 

impozantului fluviu.  

Înainte de aceasta însă, Flora, ghidul repartizat nouă pentru ziua de 

duminică, ne-a condus de-a lungul unor străduțe întortocheate și 

abrupte pentru a vizita una dintre cele mai vechi și renumite crame 

ale oraşului, vestita casă de vinuri Offley. La recepție am fost primiţi 

de o tânără domnișoară, Ana, care ne-a arătat numeroasele butoaie 

mari și foarte mari și ne-a povestit despre întemeietorul cramei, 

relatându-ne şi o istorie a vinului de Porto. Ne-a spus cum strugurii 

din care se face celebrul vin, provin de pe continent unde vara este 

extrem de cald (40-45 grade) și iarna este frig. În trecut, strugurii 

soseau aici cu bărcile de-a lungul fluviului, în prezent fiind 

transportaţi în camioane. Această materie primă ajunge apoi să fie 

stoarsă și pornește procesul de fermentație. Acesta însă este destul de 

repede oprit, folosind un alcool de vin de 70 grade, astfel încât toată 

dulceața strugurilor rămâne în produsul final, care are o tărie de 20 

grade. Captivanta poveste a fabricării vinului a fost urmată de o 

plimbare 

prin cramă, 

iar mai apoi de o degustare din soiurile roșu și alb. 

Deoarece vinurile de Porto sunt extrem de aromate 

(sunt ținute în butoaie de stejar), majoritatea elevilor 

noștri au ținut să achiziționeze câte o sticlă pe post de 

souvenir pentru cei de acasă. 

Am părăsit crama pentru cea de-a doua parte a 

activităților culturale alocate acestei zile, croaziera pe 

fluviul Douro. Cu vasul de croazieră am trecut sub cele 

7 poduri celebre, majoritatea proiectate de discipoli 

portughezi ai lui Gustave Eiffel sau chiar de el însuşi. 

Escapada nautică a fost urmată de masa de prânz şi de 



vizitarea centrului oraşului: catedrala, primăria, gara şi biblioteca, al cărei interior a constituit unul dintre 

locurile de filmare pentru celebrele filme cu Harry Potter. 

După un drum cu urcușuri și coborâșuri pe străduțele pietruite ale metropolei, am ajuns obosiți la autocar, însă 

nu chiar atât de osteniţi pentru ca fetele să renunțe la încă o sesiune de shopping într-un mall uriaș de la 

periferia orașului. 

A treia săptămână a fost din nou dedicată activităţilor profesionale, elevii fiind deja obișnuiţi cu sarcinile de 

lucru primite, iar tutorii lor de stagiu și-au manifestat întru-totul mulţumirea față de ei şi faţă de priceperea lor în 

muncă. Trebuie menţionat aici că elevii din clasa a X-a participanţi la proiect au fost repartizaţi la firma 

DIGITELOS şi au studiat Mediul de programare C# ocupânduse de programare vizuala, respectiv Programare 

Orientată pe Obiecte  în context vizual, iar cei din clasa a XI-a au lucrat pentru firma ISIL INFORMATICA şi 

au studiat Elemente avansate de HTML și elementele de bază ale limbajului PHP, precum şi Sisteme de 

gestiune ale bazelor de date relaționale. 

Ziua de marţi s-a conturat printr-un alt eveniment deosebit. La orele prânzului a sosit în zbor de pe plaiuri 

carpato-danubiano-pontice, domnul Vasile Trăncău, director al Colegiului Naţional „Teodor Neş,” sosit pe 

meleaguri iberice în vizită de monitorizare. 

Joi, centrul oraşului Barcelos a fost teatrul unei importante parade, parte a manifestărilor prilejuite de ”Festival 

Internacional de Folclore Rio” între 24 iulie şi 3 august. Sosiţi din toate colţurile lumii artişti îmbrăcaţi în 

costume tradiţionale au defilat, cântat şi dansat şi şi-au făcut poze cu trecătorii dornici. Am putut identifica o 

mulţime de naţionalităţi printre care chinezi, mexicani, ruşi şi reprezentanţi ai popoarelor balcanice. 

 

IV. Portugalia: Final de proiect 

Ultimul nostru weekend portughez a fost dedicat, asemeni celor precedente, activităţilor culturale. De această 

dată a venit rândul unei excursii în Parcul Naţional Peneda Gerês, situat într-o regiune montană în extremitatea 

nordică a ţării, în vecinătatea graniţei spaniole. Călătoria de la reşedinţa noastră portugheză până la acest 

obiectiv a durat aproximativ o oră şi jumătate, interval în care autocarul a parcurs circa 100 km prin încântătorul 

peisaj al regiunii. Prima ţintă a călătoriei a fost Barajul Alto Lindoso de pe râul Lima, care barează un canion cu 

pereţi extrem de abrupţi, fiind destinat producerii de energie electrică. Construit în arc, cu curbură dublă, între 

anii 1983 şi 1992, barajul are o înălţime de 110 m, fiind din acest punct de vedere mai mic decât barajul Vidraru 

de la noi. Am vizitat apoi castelul Lindoso, monument de arhitectură militară medievală, situat pe râul Lee, 

construit în stilurile roman şi gotic, de către nobilii spanioli şi portughezi care de-a lungul istoriei s-au succedat 

alternativ în stăpânirea regiunii. În vecinătatea castelului, numeroase hambare pentru depozitarea cerealelor erau 

construite din piatră, fiecare având în vârf câte o cruce, făcându-ne să remarcăm încă o dată mulţimea 

simbolurilor religioase întâlnite la tot pasul în această ţară catolică. La orele prânzului ne-am deplasat spre 

Ponte Nova, unde am servit masa. Am vizitat apoi oraşul Arcos de Valdevez (se citeşte Arcuş-d’Valdvej), unde 

am mai fost cu ocazia primului nostru weekend 

portughez şi unde, după căldura zilei, o baie în 

undele limpezi, de culoare verzui-maronie ale 

râului Vez, s-a dovedit a fi o experinţă 

îmbucurătoare. 

 Acest loc, special destinat scăldatului, aşa cum 

sunt multe de-a lungul râurilor portugheze, era 

dotat cu vestiare, iar două persoane cu rol de 

salvamari – pesemne angajaţi ai autorităţilor 

locale – vegheau în permanenţă asupra celor care 

se bălăceau, în ciuda faptului că nu exista nicio 



taxă de acces. Locul nu suferise vreo amenajare specială, în genul ştrandurilor amenajate de-a lungul râurilor, 

aşa cum există şi la noi. Patul râului şi malurile sunt acoperite natural cu un nisip grosier în care la tot pasul 

strălucesc bucăţi de mică. Apa are o adâncime redusă, cel mult 0,8-1 m, iar malurile sunt împânzite cu limanuri 

fluviatile cu o adâncime chiar mai redusă, accesibile copiilor. Un bar situat în vecinătate asigura furnizarea de 

băuturi răcoritoare celor veniţi la scăldat. După baie, stat la plajă şi un joc de volei, ne-am întors la reşedinţa 

noastră portugheză, încheind ziua cu o plimbare la ţărmul Atlanticului. 

Duminica, însoțiți de ghizii noștri Adam și Sylwia, am petrecut-o în stațiunea Povoa de Varzim, aflată la doar 

15 minute distanță de hotelul nostru. Dimineața, la reflux, am găsit aici o plajă puţin prietenoasă, cu nisip 

grosier şi numeroşi bolovani ce-și scoteau capetele ameninţătoare din undele oceanului. Atmosfera era 

cufundată în ceaţă neoferind o vreme prea atractivă pentru scăldat și băi de soare, însă la ţărmul portughez al 

Atlanticului, schimbările bruște de vreme sunt frecvente. O parte a grupului nostru a rămas pe plajă, alții au 

vizitat stațiunea, au intrat în magazine şi au admirat faţada cazinoului, iar după-amiază vremea s-a făcut 

excepțională, fluxul cadorisindu-ne cu valurile lui spectaculoase. 

Ziua de luni a trecut repede cu programul obișnuit de serviciu în Barcelos, însă de astă-dată, după-amiaza 

penultimei noastre zile în Portugalia, s-a dovedit a fi o prelungire a weekendului, fiind invitaţi la „ferma 

Quinta,”  paradisul A.I.A.M. cum îi spun gazdele noastre.  

O vilă situată pe un deal ce domină oraşul Barcelos, în 

mijlocul unei livezi de portocali, la marginea pădurii de 

pin, dotată cu piscină și teren de tenis, oferea o privelişte 

încântătoare a regiunii aflate mai jos. Am fost aici oaspeți 

la cină: pizza, fripturi, preparate din pește și fructe de 

mare, băuturi răcoritoare și un tort făcut în cinstea 

noastră, având ca glazură fotografia din gelatină a 

grupului salontan. Toată această manifestare era 

prilejuită, de fapt, de festivitatea de înmânare a 

certificatelor de participare şi a certificatelor lingvistice, 

însoţite de celebrul cocoș lusitan confecţionat din 

ceramică şi dăruit fiecăruia dintre participanţii la proiect. 

Am făcut poze în fața tricolorului românesc și drapelului 

portughez, după care seara a fost încununată de o 

bălăceală în toată regula în apele piscinei. Petrecerea a 

durat până la orele 22:30, când autobuzul ne-a transportat 

la hotelul de reşedinţă, pentru a petrece ultima noapte pe 

pământ iberic. 

Marți dimineața am făcut o scurtă plimbare pentru a ne lua la revedere de la ocean, apoi ne-am făcut bagajele și, 

la orele 16:30, ne-am deplasat spre aeroportul din Porto, cu mult mai puțin entuziasm decât la venire, cu trei 

săptămâni în urmă, dar totuși bucuroși că în curând îi vom îmbrățișa pe cei de acasă. 

De la Porto am plecat cu o oră întârziere, aeronava Airbus A319-111 purtându-ne până la o altitudine de 8.850 

m pe deasupra oceanul şi apoi peste partea sudică a ţării, în 38 minute, până la Lisabona. De aici, o aeronavă de 

acelaşi tip, ne-a dus o vreme spre nord-vest, de-a lungul fluviului Tejo, după care a survolat graniţa spaniolă cu 

874 km/h la peste 11.400 m altitudine, traversând Iberia peste Salamanca, Valladolid, Pamplona, iar apoi 

continentul peste Lourdes, Toulousse, Lyon, Geneva, Chur, Wassen, Graz, Szombathely, înainte de a ateriza la 



orele 3.23 (4.23, ora României), după un zbor cu durata de 3 ore şi 8 minute, pe aeroportul din Budapesta, de 

unde cu autocarul, am parcurs ultima etapă a călătoriei până la Salonta. 

Mobilitatea noastră din acest an a luat sfârşit, iar în final, dar nu în ultimul rând se cuvine să adresăm mulţumiri 

tuturor celor care ne-au oferit sprijinul lor pentru buna desafăşurare a lucrurilor pe parcursul acesteia: 

colectivului de dascăli și direcțiunii C.N. „Teodor Neş” care s-au implicat nemijlocit în toate fazele desfăşurării 

proiectului, serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Salonta care a asigurat intrarea fără probleme a 

grupului nostru în spaţiul Schengen, domnului dr. Ionuț Gheorghe, director al C.A.S. Bihor, pentru facilitarea 

obținerii rapide a cardurilor europene de sănătate necesare călătoriei și bineînțeles echipei de profesioniști de la 

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade din Barcelos, Portugalia: Nuno Barbosa, Nuno Castanhera, 

Luis Carvalho, Fernando Carvalho, Francisco Peneda, Flora Vecchio, Oksana Skrypnyk, Bruno Conceição, 

Adam Stefaniak, Sylwia Stefaniak și senhor Gião, adevărați profesioniști în domeniul lor de activitate, 

preocupați în permanență să asigure cele mai bune condiţii celor pe care îi găzduiesc. 

 
Prof. Dana Canahai 

 

 

 

 

 


