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Informacje ogólne o Organizacji Przyjmującej 
PIC 898393922 

Pełna nazwa (język narodowy) EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda 

Pelna nazwa (znaki łacińskie) EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda 

Akronim EduPlus 

Dział Edukacja 

Adres Rua Nossa Senhora de Fátima, nº7, Adaúfe, 4710-262, Braga 

Kraj Portugal 

Region North 

Kod pocztowy 4710-262 

Miasto Braga 
Strona www www.eduplus.biz 

Email eduplusprojectsadam@gmail.com 

Telefon 1 +351993144 

Profil 

Typ organizacji Spółka z o.o. 

Czy twoja organiacja jest organizacją 
pożytku publicznego? 

nie 

Numer VAT 515626910 
 

Krótki opis organizacji 
 

EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda, jest portugalską firmą specjalizującą się w 

realizacji programów szkoleniowych, staży, praktyk zawodowych różnego rodzaju paneli naukowych, zajęć 

językowych i kulturowych, warsztatów metodycznych, organizowanych w ramach różnych struktur i programów 

unijnych, głównie ramach programu operacyjnego Erasmus+. Firma współpracuje z kilkudziesięcioma lokalnymi 

pracodawcami rynku portugalskiego, którzy oferują zagranicznym stażystom optymalne warunki rozwoju 

zawodowego połączone z rozwojem kompetencji miękkich. Rozwój osobisty ucznia stanowi dla EduPlus wartość nie 

mniej wazną jak rozwój zawodowy.  

W skład firmy wchodzi młody zespół pedagogów oraz pracowników administracyjno-technicznych, którzy swoim 

wykształceniem oraz doświadczeniem zapewniają właściwą jakość oferowanych przez firmę usług. 
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Firma znajduje się w samym sercu północnej Portugalii, przepięknym, historycznym mieście Braga, które oferuje 

wszystkim odwiedzającym niesamowite doświadczenia kulturowe, dynamiczny rozwój gospodarczy, a wszystko to 

połączone jest z wyśmienitą portugalską kuchnią. 

EduPlus kładzie ogromny nacisk na innowację i rozwój kreatywności, dlatego też jej celem jest angażowanie się w 

rozmaite projekty społeczne i lokalne, zbieżne z tymi celami. 

EduPlus jest młodą, prężną firmą, która została założona na bazie zdobytego wcześniej doświadczenia - zarówno jej 

założyciele, jak i pracownicy przez ostatnich 5 lat brali czynny udział w projektach mobilnościowych wykazując się 

wysokimi umiejętnościami z zakresu logistyki, organizacji oraz dogłębnym zrozumieniem wszelkich aspektów 

wielokulturowości.  

Celem nadrzędnym EduPlus, jest zwrócenie uwagi lokalnych polityków na wagę szkolnictwa zawodowego, nauczania 

dualnego, certyfikowania zdobytych kwalifikacji, scalenia rynku pracy ze szkolnictwem zawodowym.  

EduPlus kładzie ogromny nacisk na jakość realizowanych przez siebie projektów. Dlatego też EduPlus, planuje w 

niedalekiej przyszłości ubiegać się o Kartę Jakośći Mobilności, a także o możliwość dołączenia do European Association 

of Quality Intermediary Organisations in Mobility (EAQOM) w Brukseli, która zrzesza organizacje przyjmujące i 

pośredniczące oraz działające w obszarze programu Erasmus+ i które oferują wysoki standard usług.  

Krótki opis pracowników i ich doświadczenia  
 

EduPlus powstało z potrzeby innowacyjnego podejścia do młodego pracownika, ucznia, nauczyciela, pracodawcy czy 

słuchacza.  

Pracownicy firmy pełniąc obowiązki służbowe na poprzednich stanowiskach, brali udział w projektach mobilności 

uczniów oraz kadry, są autorami projektów strategicznych, odnosili sukcesy w realizacji projektów finansowanych ze 

środków ERASMUS Plus oraz POWER (Polska).  

Ci młodzi, ambitni ludzie, współpracowali także z bezrobotnymi, działali na ich rzecz realizując projekty miękkie z 

lokalnymi urzędami zarówno miejskimi, jak i pracy, wspierając osoby zagrożone wykluczeniem.  

Swoje doświadczenie w obszarze programów unijnych, programu Erasmus+ czy też programów lokalnych (np. 

programu Portugal 2020), zdobywali zajmując kluczowe stanowiska w poprzednich miejscach pracy.  

To właśnie tam narodził się pomysł stworzenia firmy, która w innowacyjny sposób będzie podchodziła do sektora 

edukacji, a w szczególności do sektora VET, wprowadzając na rynek pilotażowe programy nowych zawodów, wąskich 

specjalizacji,  a także podnosząc prestiż, wagę i jakość mobilności zagranicznej. 

Mobilność zagraniczna realizowana z pomocą EduPlus, to interkulturowość, to Certyfikat, to kwalifikacja zawodowa, 

to umiędzynarodowienie, ale przede wszystkim szansa na międzynarodowy transfer kwalifikacji i zatrudnienia. 

Wszyscy pracownicy EduPlus posługują się płynnie językiem angielskim , a w wielu przypadkach także drugim językiem 

obcym.  

Członkowie Zespołu EduPlus, brali wczesniej udział w kilkuset projektach mobilności młodzieży i nauczycieli oraz w 

kilkudziesięciu projektach strategicznych, które skoncentrowane były na różnych obszarach nauki i kultury. 

Do tych projektow zaliczają się, m.in.: 

 Nr projektu:  2018-1-PL01-KA102-048186   „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA” 

 Nr projektu:  2017-1-PL01-KA102-035847  „EUROPEJSCY ZAWODOWCY” 

 Nr projektu:  2017-1-RO01-KA102-035898   „Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii” 

 Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048711  „Europejskie staże kluczem do sukcesu” 
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 Nr projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047414  ‘’Going to Europe to Increase the Quality of Vocational Training III’’ 

 Nr Projektu 2016-1-PT01-KA201-022940   A School for tomorrow’s Europe: Dropout Prevention, Intervention, 
and Retrieval through Art Education 

 Nr projektu 2016-1- PL01-KA204-026707   We train activity – social coaching as method of work with the 
disabled 
 

Ekipa EduPlus to wykwalfikowani pedagodzy, którzy poza doświadczeniem w pisaniu i realizowaniu projektów, posiadają 
umiejętności pracy zespołowej, kultury obsługi klienta, mają również doświadczenie w nauczaniu w szkole, pisaniu 
autorskich programów nauczania, prowadzenia własnych firm, zarządzania kapitałem ludzkim. 
Wszystkie te elementy pozwalają na spójną, kreatywną i efektywną pracę zespołową, jak również harmonijną i owocną 
współpracę z partnerami zewnętrznymi.  

Typ organizaji? 

Spółka z o.o. 

Czy twoja organiacja jest organizacją pożytku publicznego? Nie 

Czy twoja organizacja jest organizacja jest organizacja typu non-profit? Nie 
 

Czy twoja organizacja uzyskała jakieś akredytacje? Nie 

Typ akredytacji Nr akredytacji 

Accreditation for EVS under Youth in Action (LLP-EVS-CHARTER) / 

Accreditation of Youth Volunteering Organisations (ERAPLUS-EVS-CHARTER) / 
 

Przedstawiciel prawny 
Tytuł Mr 

Płeć Male 

Imię Adam 

Nazwisko Stefaniak 

Dział Management 

Pozycja Managing Director 

E-mail eduplusprojectsadam@gmail.com 

Telefon +351964938144 

Osoba do kontaktu 
Tytuł Mr 

Płeć Male 

Imię Adam 

Nazwisko Stefaniak 

Dział Management 

Pozycja Managing Director 

E-mail eduplusprojectsadam@gmail.com 

Telefon +351964938144 
 

EduPlus – Praktyki i staże w słonecznej Portugalii 
Oferowane Usługi -transfer z lotniska 

 
EduPlus oferuje uczestnikom pełen zakres usług począwszy od transferu z lotniska. Transfer ten odbywa sie w 

klimatyzowanych autobusach/busach/minibusach (w zależności od wielkości i potrzeb grupy).  

Lotniska z których oferowany jest transfer: Porto, Lizbona, Vigo (Hiszpania) 

!!!Godzina przylotu/odlotu (np godziny wieczorne, bądź nocne) nie wpływa na koszt transferu!!! 
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EduPlus – Praktyki i staże w słonecznej Portugalii 
Oferowane Usługi -przykładowe zakwaterowanie 

 
JustGo Braga - Zakwaterowanie dla grup (do 32 osób) 

Adres : Avenida da Liberdade 546, Braga 
 

 
 

Miejsce zakwaterowania uczniów i opiekunów 

 

W części wspólnej znajdą Państwo przytulny salon z pięknym widokiem na Bragę oraz jadalnię w której serwowane są 

śniadania/obiady/kolacje* w postaci bufetu. 

*w zależności od wybranej opcji zakwaterowania i wyżywienia. Opcje sugerowane przez EduPlus – śniadanie 

w postaci szwedzkiego bufetu, obiad w postaci cateringu dowożonego do miejsca stażu, kolacja w restauracji 

znajdujacej się w odległości 150m od hostelu w postaci tzw fixed menu (zaplanowanego manu). 
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Uczniowie kwaterowani są w pokojach kilkuosobowych (od 3-6 os.): 

 

Opiekunowie grup w pokojach 1- lub 2-osobowych, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. 

    

 Każdy pokój posiada własną łazienkę. Każdy pokój jest klimatyzowany. 

 Na wyposażeniu pokoi nasi goście znajdą pościel oraz ręczniki. 

 W każdym pokoju jest telewizor oraz stały dostęp do Internetu.  

 Pokoje sprzątane są codziennie – od wtorku do piątku. Raz w tygodniu zmieniana jest pościel, a ręczniki 
wymieniane są w ramach potrzeb, co najmniej dwa razy  w tygodniu. 

 W hostelu funkcjonuje całodobowa recepcja. Cały obiekt objęty jest monitoringiem.  

W hostelu jest dostępna przez całą dobę pralnia i suszarnia. Pralnia jest płatna:  
- pralka – 6,00 € ,  
- suszarka – 4,00 €. 
 

Hostel znajduje się na 5 i 6-tym (ostatnim) piętrze budynku wielokondygnacyjnego – budynek wyposażony jest w 
windę. Na piętrach od 0 do 4 znajdują się lokale mieszkalno-usługowe. 
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EduPlus – Praktyki i staże w słonecznej Portugalii 
Oferowane Usługi -transport lokalny 

 
EduPlus oferuje uczestnikom pełen zakres usług, w tym m.in. transport lokalny. Codziennie rano oraz w godzinach 

popołudniowych, uczniowie dowożeni są do miejsc praktyk i odwożeni z miejsc praktyk do miejsca 
zakwaterowania. Odbywa się to zawsze w asyście pracownika oraz pojazdem EduPlus. 

 

EduPlus – Praktyki i staże w słonecznej Portugalii 
Oferowane Usługi -organizacja praktyk/staży 

 
 EduPlus oferuje uczestnikom praktyki i staże w m.in następujących sektorach: 

 

 Uczniowie pracuja w godzinach 9.00-17.00 z 1.5h przerwą na lunch (zazwyczaj miedzy 12.30 a 14.00).  

 W przypadku każdej grupy obowiązkowe jest posiadanie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (polisy 
ubezpieczeniowej) oraz European Health Card.  

 Uczniowie powinni być również wyposażeni w odpowiedni strój i obuwie robocze. W przypadku zawodów, 
które tego wymagają uczniowie powinni mieć też ze sobą odpowiednie nakrycia głowy oraz rękawice.  

 Na miejscu stażu językiem komunikacji najczęściej jest język angielski.  

 Uczniowie przydzielani są do miejsc staży zgodnie z ich programem stażu, kwalifikacjami oraz preferencjami. 
Przed przylotem do Portugalii EduPlus organizuje rozmowę skype, w ramach której ma możliwość poznać 
preferencje i oczekiwania, zarówno ucznia jak i szkolnego koordynatora/kierownika szkolenia praktycznego. 

 Uczniowie przydzielani są do firm co najmniej w parach. Każda para/grupa, ma przydzielonego mentora, 
zarówno z EduPlus, jak i firmy/przedsiebiorstwa, który nadzoruje przebieg stażu. 

 Pierwszego dnia pobytu EduPlus organizuje spotkanie informacyjne w miejscu zakwaterowania, rozdaje 
pakiety informacyjne, ważne informacje dot. pobytu w Portugalii/Bradze (informacje na temat miasta, 
środków transportu, numery kontaktowe pracowników EduPlus, numery kontaktowe w razie nagłych 
wypadków itp.), przekazuje kieszonkowe praktykantom oraz opiekunom (o ile tak zostało uzgodnione 
wcześniej), informacje na temat miejsc praktyk. 

 Pierwszego dnia po przylocie, uczniowie w obecności pracownika EduPlus dowożeni są na miejsca praktyk i 
tam zapoznawani są z mentorem, przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, strukturą firmy, 
pracownikami oraz zadaniami na najbliższe kilka tygodni pobytu. Dodatkowo, uczniowie zapoznają się z 
dokumentacją, którą będą musieli wypełniać oraz dostarczać do mentorów w firmie celem uzyskania 
właściwego podpisu.  

 

Gastronomia Kolejarstwo 

Hotelarstwo Lotnictwo i awionika 

Rolnictwo Medycyna i estetyka 

Mechanika,Mechatronika,Elektronika, Elektryka Opieka nad ososbami starszymi 

Weterynaria Somelierstwo  
Ekonomia Agroturystyka 

Sport i rekreacja Telekomunikacja  

Informatyka i grafika Budownictwo 
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EduPlus – Praktyki i staże w słonecznej Portugalii 
Oferowane Usługi -program kulturowy 

 (północna część Portugalii) 

 
W trakcie weekendów EduPlus oferuje uczestnikom możliwość udziału w programie kulturowym. 

Północna część Portugalii oferuje jedne z najpiękniejszych miejsc do zwiedzania, np.: 

Viana do Castelo 

 
Miasto portowe  położone w północnej Portugalii,  w regionie Costa Verde ("Zielone Wybrzeże") u ujścia rzeki Limy do 

Oceanu Atlantyckiego. Początki miasta sięgają czasów starożytnych, kiedy to na wzniesieniu nad miastem  Monte de 

Santa Luzia (Wzgórze Świętej Łucji) znajdowała się celtycka osada. Jakiś czas później została ona podbita i zajęta przez 

Rzymian. Za oficjalną datę założenia Viana do Castelo przyjmuje się rok 1253. Fundatorem miasta był ówczesny król 

Portugalii - Alfons III (1210-1279). Swój największy okres rozkwitu Viana do Castelo przeżywało w XVI wieku w czasie 

wielkich odkryć geograficznych. Wtedy to w miejscowych stoczniach budowano okręty dalekomorskie, a dzięki 

żegludze prężnie rozwijał się też handel. Najważniejsze z nich to m.in. XVI wieczny romański kościół parafialny (Igreja 

Matriz), XVI wieczny Paços do Concelho (dawny ratusz), znajdująca się na Placu Republiki XVI wieczna renesansowa 

Fontanna Królowej (Chafariz da Praça da Rainha), XVIII wieczny kościół Matki Boskiej Bolesnej (Igreja da Senhora da 

Agonia), zaprojektowany przez słynnego francuskiego architekta Gustava Eiffela okazały żelazny most łączący Viana do 

Castelo z Santa Maria Maggiore, XVIII wieczny Palacio dos Tavoras oraz wzniesione w latach 1903-1943 i górujące nad 

miastem niezwykle malownicze monumentalne Sanktuarium św. Łucji (Santuário de Santa Luzia). Świątynia ta 

wybudowana została na wzór paryskiej bazyliki Sacré Coeur. Miasto słynie z niezwykłego widoku rozciągającego się z 

okien tutejszej Świątyni, który został okrzyknięty przez National Geographic jednym z najpiękniejszych widoków na 

świecie. 
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Ponte de Lima 

 

Miasto w północnej Portugalii, położone nad rzeką Limą, około 28 km w kierunku północno-zachodnim od Bragi. Jego 

początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie wybudowali tu most (Ponte Romana), który stanowić miał 

przystanek na trasie ważnego szlaku handlowego wiodącego z Bragi do hiszpańskiej Astorgi. Wkrótce potem wokół 

przeprawy zawiązała się niewielka osada, która bardzo szybko rozwinęła się w znaczący ośrodek handlowy regionu. 

Miasto znane jest głównie z organizowanego w co drugi poniedziałek jednego z największych i najbardziej znanego 

targu w całej Portugalii. Charakterystycznym elementem panoramy Ponte de Lima jest rzymski most prowadzący do 

starego miasta, krajobraz z egzotyczną palmą w tle. Można przespacerować się tym zamkniętym dla ruchu 

samochodowego, długim na 277 metrów i szerokim na 4 metry mostem, zwanym Ponte Velha.    

  Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od głównego placu miasteczka Largo de Camões (bezpośrednio 

przy moście). Na placu znajduje się XVII-wieczny chafariz, czyli fontanna. W rogu placu znajduje się pozostałość po XIV-

wiecznych murach obronnych - Torre de São Paulo.  Przy położonym nad rzeką deptaku Passeio 25 de Abril znajdują 

się liczne małe sklepiki z lokalnymi produktami. Spacer na południe, wzdłuż rzeki Lima, zacienioną, porośniętą 

platanami aleją Avenida Dom Luis Filipe, pozwala na zobaczenie dawnego klasztoru São Francisco i São António dos 

Capuchos. W budynku, pierwotnie pochodzącym z XVI wieku obecnie miesci sie muzeum sztuki sakralnej.  

Po drugiej stronie mostu znajduje się Igreja de Santo António, pochodzący z XIX wieku. Malowniczy obiekt, z piękną 

wieżą, jest często fotografowany, świetnie komponuje się z palmą i wzgórzami w tle. 

Porto  

      

Porto to drugie co do wielkości miasto Portugalii, w opinii wielu całkowicie odmienne od Lizbony, z którą to też cały 

czas toczy walkę w komentarzach turystów o tytuł najpiękniejszego miasta Portugalii. Porto oferuje nie tylko 

wspaniałą architekturę centrum, ciekawe zabytki, ale też słynne na cały świat wino Porto, które tam smakuje najlepiej 

na świecie. W Portugalii jest stare powiedzenie, który mówi: "W Porto pracują, w Bradze się modlą, w Coimbrze 

studiują, a w Lizbonie wydają" - oddaje ono trochę klimat Porto, które jest najważniejszym miastem północnej 
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Portugalii, lecz nie wolno nam zapominać, że Porto oferuje również innowacyjną architekturę, które kontrastuje z 

zabytkowym centrum oraz szeregiem atrakcji, które razem sprawiają, że miasto to jest wyjątkowe. Nie brakuje tam 

pocztówkowych widoków, gdyż miasto leży na wzgórzu i nie ma problemu, by znaleźć malownicze ujęcie na rzekę 

Douro, która po portugalsku znaczy "Złota".  

Miejscem, z którego warto rozpocząć zwiedzanie, jest Ratusz dominujący na północnym końcu Avienda dos Aliados. 

Został on wybudowanych w 1920 roku i jest jednym z największych ratuszy w Europie z 70 metrową, granitową wieżą i 

okazałym zegarem. Idąc w dół głównej ulicy mijamy po lewej stronei zabytkowa stacje kolejowa Estação de São Bento 

no Porto a trochę dalej po prawej stronie katedrę  Se Catedral do Porto . Przechadzając się dalej wzdłuż  Rua de 

Augusto Rosa zobaczyć można kolejkę linową Funicular dos Guindais. Z tunelu kolejki zobaczyć można jeden z 

najbardziej charakterystycznych punktów miasta - most Ludwika I (Ponte de Dom Luís I), który został zaprojektowany 

przez inyniera Théophilaowi Seyrigowa, który to kilka lat wcześniej, wraz z Gustavem Eiffelem zaprojektowal most 

Ponte Dona Maria Pia,ktory rowniez znajduje sie w Porto. By zobaczyć najlepszą panoramę udajemy się przez most w 

kierunku  Vila Nova de Gaia. Wzdłuż wybrzeża znajduje się wiele ławek, gdzie możemy usiąść i przyjrzeć się 

rzece,  podziwiając jedną z najsłynniejszych panoram Porto. Zobaczyć będzie można m.in. tradycyjne, drewniane, 

barki, które kiedyś były używane do przewozu wina w dół rzeki .Warto udać się  w strone wspaniałego kościoła i wieży 

Clerigos - Igreja e Torre dos Clérigos - na Rua S. Filipe de Nery. Są to jedne z bardziej okazałych budowali w Porto, a 

także ważne symbole miasta, a sama wieża widoczna z wielu punktów miasta stanowi doskonały punkt orientacyjny 

dla turystów. Nieopodal znajduje sie budynek Universidade do Porto,slynna biblioteka Livraria Lello Bookshop Porto 

wraz z okazalym kosciołem Igreja do Carmo,który w całości zdobią portugalskie azulejos (płytki ceramiczne). 

 

Vila Nova de Gaia 

 

Miasto położone na lewym brzegu Douro, które w dawnych czasach rywalizowało ze starym Porto, obecnie stanowi 

główny ośrodek produkcji wina porto. W mieście można podziwiać liczne zabytkowe łodzie, wejść do jednej z licznych 

kawiarni i restauracji, czy też zwiedzić którąś z fabryk wina. To tutaj znajdują się piwnice składowe słynnego wina 

porto. Przy wąskich uliczkach mieszczą się piwnice ponad 50 firm produkujących ten trunek. Tutaj porto jest 

kupażowane i leżakuje. Piwnice można zwiedzać z przewodnikiem. Aby dostać się tu z Porto wystarczy przejść most 

Dom Luís I. Po zmroku z brzegu Vila Nova de Gaia można oglądać panoramę rozświetlonego  Porto. 
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BRAGA 

 
Braga jest jednym z najstarszych miast w Portugalii, a także jednym z najstarszych miast chrześcijańskich na 

świecie. W mieście znajduje się około 30 budowli sakralnych. Nazwa miasta pochodzi od jego założycieli, którymi było 

starożytne plemię Celtów – Bracari. Niegdyś Braga była siedzibą prymasa Portugalii. Braga słynie z wielu imponujących 

kościołów, a przede wszystkim z Katedry. Historia miasta sięga czasów rzymskich - Braga nazywała się wtedy Bracara 

Augusta. Była wtedy ważnym ośrodkiem na skrzyżowaniu szlaków handlowych. W Bradze zobaczyć można wiele 

zabytków takich jak np. łukowata brama Arco da Porta Nova, która służyła przez wiele lat jako główne wejście do miasta. 

Została zbudowana w XVIII wieku.  

Kolejnym zabytkiem jest katedra wzniesiona w 1070 roku, po zakończeniu rekonkwisty. Uwagę w katedzre 

zwraca piękny ołtarz wyrzeźbiony z białego kamienia oraz posąg Matki Boskiej Karmiącej. Skarbiec – Museu de Arte 

Sacra jest prawdziwą ozdobą światyni. Można tu zobaczyć ogromne bogactwo skarbów, które zostały zgromadzone w 

ciągu wieków. Można też zwiedzić wspaniale rzeźbiony barokowy chór i potężne organy. Nieopodal znajduje się Antigo 

Paço Episcopal (Stary Pałac Biskupi), w którym obecnie znajdują się urzędy. Za pałacem rozciąga się Jardim de Santa 

Barbara, pieknie utrzymany i niezwykle kolorowy ogród. Praça da República czyli Plac Republiki zwany także Arcada jest 

największym placem w mieście. Położony jest w zabytkowym centrum miasta. Plac powstał w późnym średniowieczu a 

nazwa Arcada pochodzi od arkad, które można tam podziwiać, zbudowanych przez króla Rodrigo de Moura Teles w 1715 

roku. Na placu znajduje się kościół Igreja da Lapa i dwie z najbardziej znane kawiarnie w mieście – Vianna i Astória.  

 

Bom Jesus do Monte 

      

Bom Jesus do Monte (Dobry Jezus z Góry) to obok Fatimy jedno z największych i najczęściej odwiedzanych 

sanktuariów, jakie spotkać można na terenie Portugalii. Znajduje się ono w północnej części kraju na malowniczym 

zalesionym wzgórzu (400 metrów n.p.m.), około 5 km od centrum Bragi. Świątynia ta wzniesiona została w drugiej 
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połowie XVIII wieku w miejscu niewielkiej kaplicy pod wezwaniem Świętego Krzyża. Głównym inicjatorem budowy 

sanktuarium był ówczesny arcybiskup Bragi - Dom Rodrigo de Moura Teles (1644-1728). Projektantem całego założenia 

zaś, został wybitny portugalski architekt Carlos Amarante (1748-1815). Serce całego założenia stanowi usytuowany na 

niezwykle malowniczym wzgórzu (Monte Espinho) monumentalny barokowy kościół Igreja Bom Jesus, do którego 

prowadzą przeszło 100 metrowe monumentalne barokowo-rokokowe schody. Ich dolna część z licznymi kaplicami oraz 

fontanną Pięciu Ran Chrystusa tworzy niezwykle ciekawą Drogę Krzyżową. Idąc dalej natrafiamy na najciekawszą część 

podejścia symbolizującą pięć zmysłów człowieka (Escadaria dos Cinco Sentidos): wzroku, zapachu, słuchu, dotyku oraz 

smaku. Ponadto znajdują się tu liczne fontanny oraz rzeźby przedstawiające postaci biblijne i alegoryczne. Ostatnia, 

najwyższa część podejścia to symbole trzech cnót (Escadaria das Tres Virtudes): Wiary, Nadziei oraz Miłości. Będąc już 

na samej górze warto zwrócić uwagę na znajdujące się przed kościołem osiem figur przedstawiających m in. Piłata i 

Heroda oraz ludzi, którzy potępili Chrystusa. Na szczyt wzgórza można dostać się także zbudowaną w 1882 roku kolejką 

linowo-szynową (jest to najstarsza tego typu konstrukcja na Półwyspie Iberyjskim). Większość wiernych jednak w 

ramach pokuty pokonuje całą drogę na kolanach. Sanktuarium wraz z prowadzącymi do niego schodami symbolizuje 

duchową wędrówkę do nieba i stanowi religijny symbol Portugalii. 

Guimaraes 

    

Miasto było pierwszą stolicą Portugalii, zwane jest kolebką Portugalii (Berço da Nação Portuguesa). Tu urodził 

się pierwszy król Portugalii Alfons I. W XII wieku rozpoczęła się tu także rekonkwista - walki o wypędzenie Maurów z 

Półwyspu Iberyjskiego. Nawet po przeniesieniu stolicy do Coimbry w 1143 roku miasto nie doświadczyło upadku i do 

dziś zachowało się tu wiele średniowiecznych budowli. Historyczne centrum Guimarães (w 2001 roku wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO) pełne jest placyków i wąskich uliczek. Znajduje się tu wiele średniowiecznych 

kościołów i klasztorów - m.in. Kościół Matki Boskiej Oliwnej (Igreja de Nossa Senhora da Oliviera) oraz pełniący dziś także 

funkcję ratusza Klasztor św. Klary (Convento de Santa Clara). W centrum miasta, przy Rua D. Teresa, znajduje się 

Convento de Santo António dos Capuchos. Na północnych obrzeżach Starego Miasta wznosi się zamek z X wieku. Zamek 

był pierwotnie twierdzą, chroniącą mieszkańców miasta przed atakami Maurów i Normanów. W XII wieku - po 

rozbudowie przez Alfonsa I Zdobywcę - była to pierwsza siedziba portugalskich królów. Poniżej zamku znajduje się 

Kaplica św. Michała (Capela de São Miguel). Pałac książęcy Paço dos Duques de Bragança z XV wieku to dawna siedziba 

rodu Bragança. Mieszczący się przy Rua Conde D. Henrique pałac można zwiedzać codziennie. Dziś Guimarães jest 

miastem przyciągającym rzesze turystów, głównie ze względu na bogactwo zabytków i swoją unikalną atmosferę 

średniowiecznego miasta. 

Dodatkowo, w ostatni czwartek pobytu, uczniowie zostaną zabrani na największe targowisko w Portugalii, kóre 

znajduje się w mieście Barcelos oraz  odwiedzą przepiękne miasto znajdujące się nad samym oceanem Esposende. 

Serdecznie zapraszamy! 
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