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PREGĂTIRE  CULTURALĂ     

 

       

       S-au organizat 2 sesiuni de pregătire culturală, timpul alocat fiind de 8 ore. 

 01.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față și 02.11.2021 - întâlnire cu 

participanții la fluxul II/ 4 ore/ online: prezentarea  caracteristicilor fizico - geografice și a 

principalelor repere istorice, culturale și economice ale Portugaliei; prezentarea zonei în care se 

desfășoară stagiul: topografia specifică locului, condițiile sociale, climatice și economice; 

prezentarea “cărții de vizită” a Portugaliei elaborată de către elevii portughezi parteneri în cadrul 

proiectului în cadrul proiectului “Through Intercultural Dialogue, from Cultural Diversity to Unity” 

(7 I.D. 4 U),  finanţat prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning 

Program), acţiunea Comenius; prezentarea experienței culturale din cadrul proiector de 

mobilitate KA1-VET, derulate în anii 2014-2015, 2015-2016 și 2017-2018, în același parteneriat; 

prezentarea Jurnalului de vizite culturale, ce se va completa de către participanți; sesiune de 

întrebări și răspunsuri; moderator - Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

Barcelos

• Barcelos este un oraș portughez din districtul Braga, 
în regiunea de nord și sub-regiunea Cávado cu 

aproximativ 20 625 de locuitori.
• Barcelos este un oras infloritor pozitionat pe un 
platou inconjurat de dealuri verzi, pe malul drept al 

raului Cavado. Orașul se învecinează la nord cu 
orașele Viana do Castelo și Ponte Lima, la est cu Vila 

Verde și orașul Braga, la sud cu Vila Nova de 
Famalicão, la sud-est cu Póvoa de Varzim și la est 

cu Esposende.

• Cel mai înalt punct din oraș este situat în São 
Gonçalo la o altitudine de 488 metri la parohia 

Fragoso.

Portugalia

Situată în Peninsula Iberică,
Portugalia este țara cea mai
vestică din Europa continentală.
La vest și sud, teritoriul său este
delimitat de Oceanul Atlantic, iar
la nord și la est, țara se
învecinează cu Spania. Portugalia
include și arhipelagurile Azores și
Madeira, care sunt regiuni
autonome.

Braga

• Braga este un oraș și municipiu în nord-vestul 
Portugaliei, în provincia Minho, capitală a districtului 

Braga și unul din cele mai mari și mai vechi orașe ale 
țării. El se află în valea rîului Cávado. Orașul se 

distinge printr-un mare număr de piețe și de biserici. 
Calitatea sa de centru religios și teologic de frunte al 

Bisericii Romano-Catolice și de sediu al 
Arhiepiscopului Primat al Portugaliei i-a adus 

supranumele de „Oraș al Arhiepiscopilor” și de „Roma 
Portugaliei”. Cu timpul localitatea a devenit și un 

însemnat centru industrial și tehnologic. Ca număr de 
locuitori - 175,073, Braga este al cincilea oraș al 

Portugaliei, după Lisabona, Porto, Vila Nova de Gaia 
și Amadora

 

 


