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Nagyon jó érzés volt meglátni Portugália kivilágított partjait a repülőgépről. A szállásunk 

elfoglalása után, fáradtan tértem aludni, de kíváncsian vártam a másnapot. 

A szakmai gyakorlatom nagyon jól telt a három hét alatt. Még jobban megszerettem a választott 

szakmámat, biztosan nyomdászként akarok elhelyezkedni, ha végeztem az iskolával. Nagyon 

sok új dolgot, szakmai fogást tanultam meg a gyakorlati helyen. Sok új ismerősre tettem szert, 

úgy érzem az angolom is jobban megy, sokkal több mindent értek meg, mint korábban az 

iskolában, könnyebben tudok kommunikálni. 

A három hét alatt sokfelé kirándultunk. Jártunk: Barcelos főterén, Portóban, Guimaraesben, 

Apúliában, Povoa De Varzimban, Ponte De Limában, Viana Do Castellóban, Esposendében. 

Nekem a legérdekesebb Ponte de Lima (Ponte=híd, Lima – a folyó neve) volt. A busz egy szép 

virágos park előtt tett le bennünket, majd a folyóhoz sétáltunk. Az idegen vezető mesélte el 

nekünk a Lima folyó legendáját: 

A római katonák, amikor át akartak kelni a folyón nem volt híd. Viszont azt tartották, hogy aki 

iszik, a folyó vizéből vagy át akarja úszni, az mindent el fog felejteni. A kapitány, hogy példát 

mutasson bátor volt és a lovával át kelt a folyón. Majd amikor átért, egyesével hívta át a 

katonáit. Így aztán mindenki felbátorodott és átkeltek a folyón. Emléküket a folyó két partján 

őrzik, az egyik oldalon római sorkatonák, a másik oldalon egy lovas katona szobra áll. 

Templomokban is jártunk. Az egyik templom előtt egy szobor kíván jó utat a zarándokoknak, 

ugyanis itt vezet egy sárga nyíllal jelölt zarándokút. Lima nevezetessége még egy 

széparborétum, ahol virágoktól kezdve az egzotikus gyümölcsökig sok minden található. Néhol 

egy-egy csobogó töri meg a csendet. A kert úgy van tervezve, hogy minden korszakot be tud 

mutatni.  

A főtéren különböző helyi árusok és kézműves termékeiket árulják a piacon. Lima szőlőtermelő 

város. Itt szüretelik a Portói zöld borhoz a szőlőt. A főtéren sok táncos szobor is van, ami előtt 

sokszor táncbemutatók vannak. Ebédelni egy magas hegyoldalhoz sétáltunk fel. Sent Nicolau 

volt az étterem neve. Hatalmas étterem kék fehér csempével, rengeteg vendéggel. Minden Szent 

Miklósra emlékeztetett. Még a tányérok is.  

Nekem ez volt a legszebb napom. Nagyon szívesen vennék részt máskor is egy ilyen 

programban. Köszönöm, hogy részese lehettem a mobilitásnak!  
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