
 

A Cultural Journey through Europe Wonderland 

 

Raport de activitate 

 

In cadrul proiectului „Education and Culture Lifelong learning programme 

COMENIUS”, grupa din cadrul Scolii Gimnaziale „Constantin Erbiceanu”, Erbiceni, formata 

din patru profesori : Florescu Lorena,Chiriac Ana-Maria, Constantin Margareta, Toma Catalin 

si doi elevi: Onodea Paula si Leahu Silviu, s-a deplasat in Portugalia in perioada 10-15 martie 

2013 la „Agrupamento de Escolas de Vila Verde”, din localitatea Vila Verde, alaturi de elevi 

si profesori din urmatoarele tari: Turcia, Polonia, Lituania, Italia, Spania si Romania (Resita). 

 Programul s-a desfasurat astfel: 

 

Ziua I-Luni, 11.03.2013 

Incepand cu ora 9 AM, elevii si profesorii au fost intampinati in incinta scolii de catre 

elevi si profesori, care au sustinut un program folcloric cu cantece si dansuri. Dupa terminarea 

programului ne-am deplasat in Auditorium( Sala de conferinte) unde a avut loc o prezentare 

de bun venit. 

Intre orele 10 AM si 11 AM copiii si profesorii au fost lasati liberi ca sa socializeze. 

 La ora 11 AM am inceput vizitarea scolii gazda. Am fost impresionati de modul 

judicios de organizare a spatiului destinat instruirii diferitelor grupe de elevi, incepand cu 

varsta de 3 ani si pana 15 ani. Am remarcat si numarul redus de elevi din fiecare clasa si 

anume: la gradinita numarul maxim de elevi este 15, la scoala primara 20 si la gimnaziu 22 de 

elevi. Scoala are 3 medici, 2 asistenti si 3 psihologi.  

Sala de sport era foarte bine dotata, cu vestiare, cu baie cu dus, sala de fitness, sala de 

gimnastica, sala multifunctionala, birouri dotate cu aparatura IT (calculatoare, laptopuri, 

videoproiectoare, biblioteca virtuala si normala). Copiii aveau spatii de recreere in pauza, loc 

de luat masa, cantina pentru servirea pranzului, minibufet. Biblioteca scolii era dotata cu 

aparatura pentru identificarea si localizarea cartii cautate, mese pentru lectura si rafturi pline 

de carti aproape noi. 



 

 

 

 

 

 



Dupa vizitarea scolii ne-am deplasat cu autocarul in orasul Porto unde am vizitat cramele 

vestitului vin de Porto unde am putut vedea butoaie vechi de sute de ani pastrate impecabil si 

vinuri scumpe care se deschid numai la comanda si costa mii de euro, Ribeira,Turnul Clerigos 

(Turnul Clericilor) unul dintre cele mai emblematice monumente din Porto, Libraria Lello 

care a fost numita in 2008 de catre publicatia The Guardian din Anglia ca fiind a treia ca 

frumusete in lume, Gara Sf. Bento care a fost construita pe acelasi loc in care s-a aflat 

manastirea Sf. Bento de unde isi poarta si numele, Biserica Sta Catarina. 

La ora 16 am vizitat Catedrala din Porto. 

 

La ora 18 ne-am intors la Vila Verde. 

 Ziua a II-a, Marti 12.03.2013 

La ora 9 AM ne-am intalnit cu totii la scoala,elevi si profesori, si ne-am deplasat cu autocarul 

la Guimaraes unde am vizitat Castelul din Guimaraes in care conform traditiei a fost nascut 

Regele Afonso Henriques. Acest castel este cel mai emblematic dintre toate castelele 

medievale ale Portugaliei si este asociat cu 

nasterea acestui stat. 

 

In zurul orei 11 am vizitat centrul istoric al 

orasului. 



 

 

 

La ora 14 am luat pranzul la cantina Univesitatii din Guimaraes. 

Dupa pranz ne-am deplasat la Viana unde am vizitat centrul orasului, Castelul din Viana, 

Biserica Sf. Luiza, Muzeul de Costume Populare si am mers pe plaja Oceanului Atlantic. 

Multi dintre noi am vazut oceanul pentru prima data. Acesta ne-a intampinat cu valuri 

domoale si un vant atotcuprinzator. A fost minunat! 

            

 

 

 

 



 

 Ziua a III-a, Miercuri, 13.03.2013 

Ne-am trezit de dimineata, la ora 6:45 eram deja in autocar si ne indreptam spre maretul 

oras Coimbra. 

Am ajuns in Coimbra la ora 10 unde am vizitat urmatoarele obiective: 

Universitatea din Coimbra, Biblioteca, centrul orasului, Biserica Sf. Cruce. 

Universitatea din Coimbra este una dintre cele mai vechi din Portugalia si din lume, 

datand din 1290. Una din particularitatile acestei universitati este ca are propria politie, peste 

care politia nationala nu are autoritate. De asemenea atunci cand unei persoane de rang inalt i 

se acorda titlul de Doctor Honoris Causa, aceasta trebuie sa accepte sa stea putin mai jos decat 

rectorul universitatii, in caz contrar i se refuza acordarea titlului.  

Biblioteca Universitatii detine manuscrise extrem de valoroase care sunt pazite cu 

strictete. Pentru a proteja pretioasele carti de catre insecte in incinta bibliotecii se afla o 

colonie de lilieci care ies noaptea din ascunzatori si se hranesc cu insectele daunatoare. 

 

 



        

 

La ora 14 am vizitat muzeul de istorie „Machado de Castro”, unde am putut vedea catacombe 

romane si pietre funerare datand din perioada romana. 



               

Catre dupa amiaza ne-am indreptat spre Porto unde ne-am plimbat pe malul raului Douro. 

Dupa aceea, intrucat tema reuniunii se axa pe descoperirea preparatelor culinare specifice,  am 

luat cina la un restaurant celebru, unde am asistat la pregatirea sandwich-urilor traditionale 

portugheze „Francesinhas”. 

 

 

 

Ziua a IV-a, Joi, 14.03.2013 

 La ora 9:30 ne-am deplasat de la scoala la Primaria orasului Vila Verde dupa care am 

vizitat o asociatie numita Alinca Artisanal unde se pastreaza vie traditia broderiilor dintre 

indragostiti „Lenco dos Namorados”. 



La ora 12 am vizitat o scoala vocationala (EPATV) unde se gatea, elevii serveau masa, 

debarasau. 

La ora 13 am asistat la prepararea pranzului-din nou, o reteta gastronomica traditionala 

elaborata. 

La ora 14 am vizitat scoala EPATV. 

 

 

 

 

 

Dupa aceea am vizitat biserica catolica din Pico de Regalados, muzeele Aboim de Nobrega si 

Ponte de Lima. 



Seara am fost incantati cu cantece traditionale de catre formatia scolii formata din cadre 

didactice. 

 

 Ziua a V-a, Vineri, 15.03.2013 

Incepem activitatea de la  ora 8:30, fiecare tara isi prezinta retetele culinare traditionale 

si modul de preparare, simultan, profesorii scolii gazda lucreaza la produsul final, o fata de 

masa care are chenarul format din bucatele cusute sau tesute primite de la solile participante la 

aceasta intrunire, iar in centru se afla drapelele tarilor participante si semnaturile membrilor 

echipei Comenius. 

La ora 10 elevii si profesorii asista lo lectie. 

Elevii au ocazia sa-si creeze o amintire pictand o batista in amintirea„Lenco dos 

Namorados”. 

Elevii scolii gazda organizeaza un concurs de covoare de flori cu teme pascale. 

La pranz fiecare echipa participanta isi prezinta preparatele traditionale de Paste din 

care se serveste si pranzul. 

La ora 13 are loc intalnirea in Auditorium unde se inmaneaza diplomele de participare. 



         

 La ora 14 se pleaca spre Braga si se viziteaza Biserica Bom Jesus, Santa Madalena Falperra, 

Water Elevator si centrul orasului. 

 

 

 

       

 

 

 



  

 

 

 

 

 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.<0}Această publicaţie 

(comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru 

eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

Prof. Margareta Constantin si prof. Ana – Maria Chiriac 


