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A minha experiência em Málaga 

 

A minha experiência em Málaga foi muito divertida. No 

início estava com um pouquinho de receio, pois era tudo novo e 

diferente. Estava com alguns nervos porque teria de me habituar 

a novas coisas (pessoas, costumes, tradições…). Os dias mais 

difíceis para mim foram os 2 primeiros e mesmo o último. O início 

para mim foi complicado porque sou tímida e não conseguia 

interagir muito, e porque não estava acostumada, mas com o 

passar dos dias melhorei isso. Já o último dia foi complicado 

porque adorei a família e da forma como fui tratada, então já 

estava acostumada. Durante a semana aprendi, visitei e conheci 

muitas coisas/pessoas novas, saí com a família todos os dias, 

enfim muitas coisas mesmo. Eu gostei mesmo muito da forma 

que fui tratada (já para não falar dos lanches que a Larraitz 

dava no final das aulas kkk ou dos jantares engraçados), 

eles trataram-me de uma forma que eu me senti como se fizesse 

parte da família. 

Com tudo, acho que a viagem me fez bem e ver as coisas de 

outra forma, ou seja, que o mundo não gira só à volta de “nós” e 

que além de Portugal/portugueses existe muitas mais 

coisas/pessoas que podem ser parecidas ou Para descrever tudo 

eu citaria a frase: “Longe de toda a negatividade, a boa onda se 

propaga no ar”. Essa frase porquê? -perguntam-me. Ora bem, eu 

diria essa frase pelo facto de realmente Málaga, pelo que eu vi, 

ser uma cidade muito bonita, simpática e com diversas coisas. Lá 

as pessoas são diferentes, são um pouco mais calmas e no centro 
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da cidade e por outras ruas tem uma calma e harmonia muito 

maravilhosa.  

Verdadeiramente, a ida a Málaga marcou-me muito e é uma 

experiência que não me importava de repetir.  

 

Mariana Silva 

  

As saudades da família, da 

cidade e dos amigos que lá 

fiz vão ser enormes. 


