
В ПОРТУГАЛИЯ С „ЕРАЗЪМ +“ 

(МАЛКИ РЕПОРТАЖИ ОТ ЕДНО ОБУЧЕНИЕ) 

I 

 В лятното утро, много преди призори, се събираме 

на терминал 2. Мястото не означава, че напускаме. 

Напротив – тръгваме, за да се върнем. Ние сме 

ентусиазирани и мотивирани млади хора (повечето от 

нас са млади и на възраст, и по дух, други сме млади 

само по дух, ама нейсе...), жадни за нови знания и 

впечатления. Тръпнем от вълнение, малко и заради 

предстоящото летене, което не е сред любимите 

преживявания за някои. Но нали сме заедно, справяме 

се. Очакват ни „три дена път с камили“, всъщност два 

полета и огромното летище на Мюнхен, където тичаме, 

отдъхваме за кратко на подвижните пътеки, возим се на 

влак и пак тичаме, докато стигнем, слава богу, нашия 

гейт. (На връщане пък във Франкфурт летищният 

автобус ни вози 20 минути от гейта до самолета. 

Огромни тез летища!) Най-после кацаме на летището в 

Порто, откъдето още час ни транспортират до нашия 

град Брага. 

 Първите ни впечатления на португалска земя са 

свързани с един млад човек – Леандро, нашият основен гид. Много закачки поражда между нас 

името му, постоянно го забравяме и сменяме. Но истината е, че той спечели сърцата ни. Така 

пламенно, с толкова обич, привързаност и гордост говори за 

родината си, Най-важното негово изречение е: „Моята 

страна...“ Изрича го с тон, сякаш говори за най-милото си.  

 Пътят до Брага ни носи успокоение – пейзажите са като 

в България. Пристигаме в хотела. Озадачени сме – той се 

намира на гарата, една от вратите му извежда директно на 

перона. Оказва се, че това ще е едно от доказателствата за 

спокойствието и сигурността на света, в който ще живеем 

девет дена. Хората са усмихнати и ведри, шофьорите спират, 

за да ти дадат път още преди да си стигнал до бордюра на 

тротоара, децата играят на воля в парковите пространства, 

никой не вика и не нервничи. 

 Настаняваме се и приключението започва. 

 Леандро ни показва сърцето на Брага – стария град. 
Както е редно, влизаме през крепостната врата – Порта Нова 

е арка в бароков стил. Това е стилът на повечето от 

забележителните сгради в Брага. Тръгваме по уличките. 
Откриваме една от най-красивите особености в 

архитектурата на Португалия – фасадите на сградите,   
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стените в различни помещения, даже олтарите на църквите са облицовани с 

чудно красиви цветни фаянсови плочки. С тях са нарисувани картини, 
придаден е уникален цветен облик на сградите и се постига здравина на 

външните повърхности. Това са прочутите азулежус (azulejos).  

Леандро ни показва плакат, на който е 

изобразена типичната форма на 
традиционните португалски бижута – 

изкусен филигран (фини метални нишки, с 

които се изработват подобни на нежна 
дантела мотиви – най-често наподобяват 

сърце, но също малтийски кръст или кораб). 

В многобройните магазинчета за сувенири 
виждаме и всевъзможни предмети, 

изработени от корк – уникален материал за 

какво ли не: от книгоразделителя, картичката 
и ветрилото до джапанки, обувки, чанти, даже 

чадъри... Изумително! 

Стигаме до катедралата на Брага – Se de Braga. 

Тя е не само най-важната църковна сграда в града, но е със специално 

значение и за цяла Португалия. Датира от 12. век и е интересна смесица от 

романски, готически и бароков стил. Много е красива: олтар от бял камък 

със статуята на кърмещата Богородица, по стените статуи на апостолите и 

картини от плочки, изрисувани дървени тавани, витражи, гербове на градове 

от региона... 

Но това, което те оставя без дъх, са 

изумителният орган и резбованото 

бароково място за църковния хор. Не 

могат да се опишат, трябва да се видят. 

 Живописната разходка 

продължава до центъра на града – 
многоцветен и с прекрасен фонтан. 

Накъдето и да поеме човек, ще открие 

нещо интересно. Безброй църкви, 
както казва Леандро, които са 

истински музеи на португалското 

изкуство; фигура на дракон, пред 
която няма как да не се снимаш; 

чудната градина на Санта Барбара, 

която пленява всички сетива с цветя и 
аромат, а не по-малко и като 

романтично място да споделиш 

любовни трепети под благословията на 
светицата; градина с кактуси; стадион, 

построен в скалите; красив площад с 

името на града... До късно през нощта 
градът не спи. Към романтиката на 

светлините се добавят изпълненията на 

уличните музиканти, хорската глъчка, 
детският смях. Но това далеч не е 

всичко за Брага. 

 

 

 

 

 



II 

 Отпочинали и заредени – ден втори. 

 Домакините ще ни покажат две забележителности със 

значение за цяла Португалия, а и за вярващите християни от 

света: църквата „Света Богородица от Самейро“ (Basilica Nos-

sa Senhora do Sameiro) и църквата „Добрият Иисус от 

планината“ (Bom Jesus do Monte). Посещават ги много 

пилигрими, т.е. поклонници.  

 Потегляме към билото на хълма над града. Напомня 

Витоша, но постройките и дворовете носят местния колорит. 

Стигаме до втората по посещаемост от поклонници църква в 

страната. Белокаменна сграда, личи, че е сравнително нова – 

от 19. век, стилът е неокласически. Научаваме, че особено 

ценен е сребърният елемент от олтара, напомнящ библейска 

скиния (палатка). В долното ниво на църквата има огромна 

церемониална зала, по чиито стени могат да се видят много 

библейски сцени, изработени от фаянс. Паркът около сградата 

е богат на зеленина и цветове, а от голямата площадка, до 

която водят многобройни стълби (пътят на поклонниците), се 

разкрива панорамна гледка към цялата област Миньо. Красиво място. 

 Пътуваме кратко през гората на парка и отново 

слизаме от автобуса. Тръгваме по алея. На няколко 

сергии продават интересна керамика. Но по-интересни 

са купчините едър боб. Оказва се, че това е вид ядки – 

аналог на семките при нас (вървиш, люпиш и плюеш 

обелката). Алеята ни извежда до живописно езеро – 

наистина много красиво пространство с лодки, дървени 

мостчета и стълби, цветя, зеленина. Няма време да 

спрем, за да му се насладим, но и не подозираме, че 

истинската изненада предстои. Откриваме чудни 

паркови места с беседки, водни пространства, цветни 

каскади, фонтани и накрая за разкош – 

изумителна полупещера със сталактити, 

растителни фойерверки и мостчета. Направо 

да се чудиш на уменията на ландшафтните 

архитекти и градинарите. А това се оказва, 

че е лесопаркът на Брага. Малко далечко от 

центъра – на 6 км, но си заслужава.  

И точно в този парк се намира 
католическият храм „Bom Jesus“, обявен от 

папа Франциск през 2015 г. за базилика. В 

сегашния си вид е построен през 18. век, но 
началото е поставено още през 14. век. 

Основният олтар е посветен на Разпятието и 

представлява доста необичайна релефна 
картина в бароков стил.  

 

 

 



Най-впечатляващото в този храм 

е зигзагообразното стълбище (Via Sa-
cra) с височина 116 м и с 581 стъпала, 

метафора на трудното духовно 

извисяване и на пътя на Иисус към 
Голгота. Изградено е в бароков стил в 

продължение на десетилетия. 

Красотата на гранитните стълби е 
подчертана от белоснежните стени. По 

площадките на всяко ниво има 

параклиси, фигури, фонтани, мозайки. 
Истинските поклонници изкачват 

стълбището на колене. А за удобство 

на туристите и гостите е изграден 
фуникюляр – сред първите в света, от 

1882 год.,  използва силата на водата, 

за да се изкачи по хълма. Както 
споделят и други, мястото излъчва 

особена енергия, не оставя човека 

безразличен. 

III 

 Разбъбрих се доста. То е защото харесвам Брага. Дано успявам да ви заразя с моята емоция.  

 Но дочувам някои да подпитват вече къде в цялата 

история е обучението. Ами да, стигаме и до него. Обучаваме се 

в петте работни дни от нашия престой. В останалото време се 

изпълнява културният компонент от проекта – запознаване с 

традициите и  настоящето на приемащата страна. 

 И така – ето ни в залата. Малко сме притеснени, защото 

едно е да слушаш интересни факти за една страна на английски, 

а съвсем друго е той да ти е работният език. Но проблемите на 

модерното образование вълнуват всеки от нас, така че очакваме 

с нетърпение лектора и темите за обсъждане. Оказва се млад, симпатичен и много отворен мъж – 

Лино. Говори добър английски, но по-важното е, че го говори като чужд, не му е роден, а това 

напълно го доближава до нас – ще се разберем. И темите тръгват: образователната система в 

Португалия, уеднаквените образователни стандарти в ЕС, с които и в България трябва да се 

съобразим, класната стая на 21. век с цялостната концепция за 

организиране на учебното съдържание и за оформяне на учебното 

пространство, новите технологии като част от образователния 

процес и т.н.  

Моята цел тук не е да ви  запозная с обучителната част на нашето 

пътуване. Но ще посоча няколко факта, които по моему са 
любопитни: учениците имат работен ден от 8:30 до 17:30 ч.; от 

2018 г. учебните часове за 5-12 клас са по 100 мин.  и всички са 
убедени, че по-краткият час не дава възможност за пълноценна 

работа; учебниците са безплатни за всички от 1-12 клас, но 

родителите получават ваучер и сами си търсят склад или книжарница за получаване на 
необходимите на децата им помагала; оценката за прием във висше училище се формира като 50% се 

взима от гимназиалната степен (10-12 клас), а другите 50% от кандидатстудентските изпити. Добри 

теми за размисъл, нали! 

 

 

 



IV 

В събота пътуваме към Лисабон. Съобщението ни изненада и 

много ни зарадва. Пътят е 5 часа във всяка посока, така че няма да 

успеем да видим кой знае колко. Но ще докоснем и света на 

столицата.  

Пристигаме в лисабонския квартал Белем, чието име 

произхожда от португалската дума за Витлеем. Оттук много от 

великите мореплаватели са потегляли към нови земи. Сред тях е и 

Вашку да Гама, отпътувал през 1479 г. към Индия. 

Слизаме от автобуса на просторно място на десния бряг на река Тежу, където се 

оказва, че отвсякъде нещо привлича вниманието ни. Но Леандро ни води първо до 

една сладкарница (Pasteis de Belem), съществуваща още от 1837 г. Интересен е не 

само интериорът, пазещ старинни детайли, но и предлаганите вкусотии. Впрочем 

по темата за храната и напитките в Португалия може да се говори много. И ние 

понаучихме туй-онуй... Но тук и сега не му е времето. 

Отиваме към манастира 

„Жеронимуш“, построен през 16. век – това е 

културният символ на Лисабон и част от световното 

наследство на ЮНЕСКО. Построен е в чест на 

завръщането на Вашку да Гама от Индия. Стилът е 

късен готически с много орнаменти, фигури и 

колони, наподобяващи корабни въжета. 

Материалът е варовик в златист цвят и създава 

впечатление на излъчващ светлина. Вътрешността 

на църквата е грандиозно пространство с високи, но 

някак леки колони, витражи, драпирани тавани, 

скулптури. Тук е и саркофагът на Вашку да Гама. 

Любопитен факт, свързан с манастира, е 

подписването на Лисабонския договор точно тук на 

13.12.2007 г. – начало на реформите в ЕС.  

Отправяме се към Паметника на откривателите, разположен на 

брега на Тежу. Висок е над 50 м и е във формата на каравела, на 

която са поставени фигурите на известни португалски 

мореплаватели, пътешественици, писатели, математици. 

Монументът е обърнат към реката, а зад него на тротоара има 

интересна мозайка – карта на света с компас, описваща морските 

пътища на откривателите. На отсрещния бряг се извисява статуята 

на Иисус Христос Спасителя, точно копие на тази в Рио де 

Жанейро. Тук е и забележителният мост, сравняван с „Голдън гейт“ 

в Сан Франциско.  

Недалече е и кулата Белем. Първоначално е била 

укрепен фар, пазела е входа на Лисабон откъм реката. 

Днес е паметник на ЮНЕСКО и символ на смелия и 

любопитен човешки дух, напомня за епохата на Великите 

географски открития. 

 

 

 

 

 

 



Отиваме в центъра на града. От големия Търговски площад (Praca do 

comersio) минаваме под величествената арка и попадаме на улица Аугуста 

– пешеходна търговска улица, която ще ни отведе до площад Росиу – 

паважът изобразява вълни и като го гледаш, 

сякаш съзнанието ти започва да плува. 

Интересен обект на улица Аугуста е 

асансьорът Санта Жуста, построен през 1902 

г. от един от учениците на Густав Айфел (да, 

за Айфеловата кула иде реч). Направен е от 

ковано желязо, което тук не е само материал, 

а и истински израз на художествена форма. 

Не можахме да видим твърде много от Лисабон, но усетихме 

пулса на един от най-колоритните и посещавани европейски градове. 

Май ще трябва да се върнем отново. 

Оказва се, че на път към Брага имаме още една спирка. 

Селището Фатима. Това е място за поклонение, което се 

посещава и от болни с надеждата да бъдат изцерени. Най-

значимо за истински вярващите португалци. А вече знаем, че в 

Брага са другите две места за поклонения в търсене на 

надеждата за живот и добро. Историята на чудесното 

Богородично явяване през 1917 г. е добре известна. Мястото 

днес впечатлява с мащабите си. Архитектурно напомня 

площада пред базиликата „Свети Петър“ във Ватикана. 

Градчето може лесно да се опише чрез красивата ни дума 

„китно“. И навсякъде са знаците на вярата. 

Денят завършва с прекрасна вечеря в малък уютен ресторант, 

където истински усещаме гостоприемството на португалците. 

V 

Неделя – ден в Порто. Вярно, че по програма ни показват все забележителни 

места, но се иска и сериозна доза умение, за да организираш нещата така, че още от 

пръв поглед и с първите стъпки да смаеш туриста! И така – гарата на Порто. 

Забележителна постройка! Сякаш сме в картинна галерия, чиито шедьоври са от 

какво... от фаянсови елементи, разбира се. Макар да преобладава традиционният 

син цвят, „стенописите“ живописно разказват за историята и бита на хората от 

региона.  

Тръгваме по уличките, спиращи дъха ни с красотата на сградите, но и със 

стръмнините си, наслаждаваме се на мигове изкуство – тук 

двама млади изпълняват горещ южняшки танц, там певица на 

фадо неусетно докосва душата на човека. И отново 

просторни площади, църкви, красива архитектура. В района 

на университета забелязваме, че пред една сграда се вие 

твърде дълга опашка от спокойно чакащи предимно млади 

хора. Как е възможно в тази горещина да висят и да чакат!? И 

влизат в сграда със симпатична фасада, ама не чак толкова... 

А то какво било! Това е книжарницата, в която Дж. К. 

Роулинг е била осенена от идеята за Хари Потър. Туй то. 

 

 

 

 

 



 Екскурзоводката ни повежда към река Дуро. 

От другата страна ще преминем, естествено, по 
мост. Ах, какво ни чака! Та той е чак до небето... От 

единия висок бряг до другия висок бряг. И вървиш 

по една пътека, по която двама трудно се 
разминават... И до теб профучават в двете посоки 

влакове... Разкриващата се гледка е великолепна. Но 

само ако душата ти може да преодолее първичния 
страх и да се отвори за красотата. Това е старият 

железен мост Луиш II, който води към Вила Нова де 

Гая. Двата бряга се свързват от 5 моста – видяхме ги 
по време на круиза по реката. Преживяването е 

доста емоционално. За по-добро разположение на 

духа речната разходка завършва с дегустация на 
портвайн в една от най-старите изби – Порто Круз. 

Брегът е пъстър и динамичен с множеството лодки и сергии, предлагащи за всекиго по нещо. И така 

преброените мигове бързо отлитат. Сбогуваме се и с Порто – град с много настроение.  

VI 

На финала на нашето португалско приключение си подаряваме още едно кратко 

пътуване – до Гимараеш. На 18 км от Брага тупти истинското сърце на Португалия. 

Оттук е започнал пътят на този народ и неговата 

родина. Посещаваме крепостта, двореца на първия крал 

Енрикеш, стария град. Вървим известно време и по 

португалския път на Сантяго (El camino – един от 

поклонническите маршрути, водещи до Сантяго де 

Компостела в Испания – възможност човек да изпита силите си и да 

надникне в себе си).  

По някакъв необясним начин този малък град те преизпълва с 

емоции, напомня за дома, поражда носталгия, но и потребност за нова 

среща. Очертава пътя към своето място за всеки човек. 

Моите малки репортажи  спират до тук. Дали пък не е пътепис? 
Не се наемам с жанрова дефиниция. Май от високото ми се подсмихва 

Алеко. И аз си се подсмихвам или пък надсмивам. Да, просто бележки 

от едно богато на емоции преживяване. „Дай Боже всекиму!“, както е 
възкликнал мъдрият и страстен любител на пътешествия. 
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