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Szeptember 26, hétfő 
A portugál iskola előtt.   

Találkoztunk a Portugáliai, Spanyolországi, Lengyelországi, Szlovákiai, Cseh-, 

Egyesült Királysági, Olaszországi és Törökországi  partneriskolákkal.  



A gyerekek nagyon örültek nekünk. Fantasztikusak voltak!  



Szeptember 26, hétfő 
A polgármester hivatalosan köszöntött minket Povoa de 
Lanhoso-nál.   



Szeptember 26, hétfő 
Meglátogattunk egy kastélyt és egy helyi templomot. 



Szeptember 26, hétfő 
 

Megtekintettünk egy öko-
projektet, ez a káposzta ott 

termett. 



Szeptember 27, kedd 
Az iskola népzenei csapata 
szórakoztatott minket, hagyományos 
dalokat játszottak és énekeltek.   



Szeptember 27, csütörtök 
Délután meglátogattunk Bom Jesus-t, történelmi része Braga-
nak.  Sok vallásos jelképet és gyönyörű kerteket 
láttunk.  Múzeumban és a helyi katedrálisban is voltunk.   



Szeptember 28, szerda 

• Megbeszélésen vettünk részt, ahol 

megterveztük az elvégezendő 

feladatok egy részét→ az 

elkövetkező két évben 

tanulmányozni fogjuk Marie 

Curie-t, országaink híres tudósait, 

történelmi épületeket, 

társadalmunk foglalkozásait és 

kiadunk egy énekkönyvet is.  

• Meglátogattunk a vadonatúj helyi 

általános iskolát.  Lenyűgöző volt. 



Szeptember 28, szerda 
Délután elmentünk Guimaraes-ba, ami egyike az 
UNESCO világörökségnek. Portugália államalapító helyének 
tartják.  Láttunk egy várat, megnéztük a városkát és számtalan 
zsúfolt teret.  Egy helyi tanár sok történetet mesélt el nekünk. 



Szeptember 29, csütörtök 
• A reggel folyamán 

lehetőségünk volt 
megtekinteni a portugáliai 
iskola sport felszerelését.   

• A gyerekeknek 
labdajátékokat tanítanak, 
hasonlóakat mint 
magyarországi 
iskolákban, ezen felül van 
az iskolának  saját mászó 
fala is.  

• A nap folyamán hosszas 
megbeszélésen folytattuk 
a jövőbeni munka 
megtervezését, ami a 
részvevő iskolákat érinti.   



Szeptember 29, csütörtök 
Délután kirándultunk a Geres Nemzeti Parkban, ami tavairól, 
folyóiról és természetes ásványokban gazdag vizéről 
híres.  Utóbbit orvosi kezelésként is használják.   



Szeptember 29, csütörtök 
 
•Az este folyamán a portugál 
barátaink megvendégeltek minket 
egy hagyományos étellel. 
•Eljött az ideje, hogy köszönetet 
mondjunk, természetesen Joanna 
tette ezt meg.   



BACALHAU: nemzeti étel, fehér húsú tengeri tőkehalból készül 



Szeptember 30, péntek 
Amikor megérkeztünk Porto-ba végigsétáltunk a folyóparton hogy 
gyönyörködhessünk a városban. Meglátogattunk egy boros pincét a sok 
közül, ami Portoi bort termel.     
 



Foci stadion Porto-ban. 



Este 
Az Atlanti Óceánnál. 



 
Viszlát Porto! 
 
Viszlát Portugália! 
 


