Élménybeszámoló

Porto
Portugália

Műszaki menedzsernek tanulok és a második szemesztert töltöttem kint. A lehető legtöbb
információt megpróbálom belesűríteni a beszámolómba, hogy minél könnyebben
boldoguljatok az első pár napban.

Választás
Több okból is Portugáliára esett a választásom. Az angol nyelvű területek Európán belül
különösebben nem keltették fel az érdeklődésemet. Olvastam több beszámolót is
Portugáliáról és abszolút elnyerte a tetszésemet. Az iskola honlapján utána nézve a
tárgyaknak, találtam többet is ami érdekel és amit az egyetemen amúgy is teljesítenem
kell így később beszámíttathatom. Ezen felül iskolán belül van portugál nyelvoktatás is.
Természetesen az is szimpatikus volt, hogy van óceán partján fekszik és egyetem város.

Megközelítés
Nincs közvetlen járat Budapest – Porto útvonalon, ha jól tudom, de a TAP airlines indít
járatokat, lisszaboni átszállással. A repülő jegyekhez elfogadható áron hozzá lehet jutni, ha
időben foglalunk. (különösen ha előre megvesszük a haza utunkat is) De érdemes lehet
nézelődni a diszkont légitársaságoknál, hiszen sokszor van olyan akciójuk, ami még úgyis
megéri, hogy fizetnünk kell a plusz poggyászért. ( de legyetek óvatosak a túlsúly viszont
elég drága)

Szállás
A jelentkezési lapomon bejelöltem, hogy szeretnék szállást, amennyiben tudnak
biztosítani, hogy ne kelljen keresnem. Sajnos ezzel kapcsolatban még senkitől nem
hallottam olyan információt, hogy kapott volna szállást (kollégiumban vagy hasonló). A
COMAP-osok (http://www.comap-portugal.com ) felvették velünk a kapcsolatot (facebook
csoportot létrehozva) és segítettek minden kérdésünkkel kapcsolatban illetve szállást
keresni.
Én a http://r4students.com/ keresztül találtam szállást először. Én brazilokkal laktam
először együtt, akik nagyon kedvesek, de a legtöbb esetben nem beszélnek túl jól angolul,
ez nálam is így volt, úgyhogy a nehézkes kommunikáció miatt, váltottam szállást. Az egyik
lengyel barátomnál pont felszabadult egy szoba. 220€-t fizettem, amely tartalmazta a
rezsit és nagyon közel volt az iskolához. Azért ajánlom, ha sikerül találnotok olyan helyet,
ahol tartalmazza a rezsit a bérleti díj, hogy válasszátok azt, mert akármelyik szemeszterre
utaztok is ki, lesz 1-2 olyan hónap amikor jól jön a fűtés, viszont itt nem jellemző a
beszerelt fűtőtest, az áram (elektromos fűtőtest) pedig viszonylag drága. Abból a
szempontból is jó, hogy akár hozzátok, akár a lakótársakhoz utazik ismerős látogatóba,
nem kell elszámolgatni a rezsivel. 

Közlekedés
Elektronikus a rendszer, nem olyan bonyolult, mint amilyennek tűnik. Mi már teljes
mértékben kikupálódtunk ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy mindig vegyetek
jegyet és ne felejtsétek el érvényesíteni minden utazás előtt. Mert relatív gyakran
futhattok ellenőrökbe és több száz eurós bírságot is kaphattok.
Helyi BKV (STCP) http://www.stcp.pt/en/travel/
Zónákra van osztva a város és azokon keresztül tudtok közlekedni A-ból B-be. Egy kis
segítség, hogy el tudjátok dönteni, hány zónára kell megvennetek a jegyeteket.
http://www.linhandante.com/ocasionais-zonas.asp
A bérletet C1, C2 és C6 (azaz három zónára) érdemes megvenni. (27€)
Íme a térkép, amelyen az összes metro vonal látszik és a zónák is tisztán kivehetőek.
http://mapa-metro.com/mapas/Oporto/mapa-metro-oporto.jpg
Éjszakai buszok M-mel vannak jelölve.. (Pl M11, M3..) és óránként egy jár.
A havi bérleteket úgy értékesítik, hogy csak az adott hónap elsejétől az adott hónap utolsó
napjáig érvényesek. Nincs lehetőség 30napos bérletet vásárolni, mint nálunk.
Ha más városba akartok utazni a Rede Nacional de Expressos-t érdemes választani, mert
ez az egyik legolcsóbb megoldás és van wifi a buszaikon.
http://www.rede-expressos.pt/
A város
Porto városát az Atlanti Óceán és a Douro folyó öleli körül. A folyó másik partján egy
másik város található, Vila Nova de Gaia (vagy csak szimplán Gaia). Az egész város
nagyon hangulatos, bár nagyon sok lelakott, lakatlan ház van, de lehet éppen ez teszi
olyan varázslatossá. Sok színes, színtelen, régi, új… nagyon változatos. A híd, Ponte Dom
Luis a kedvencemmé nőtte ki magát, annak ellenére, hogy imádom Budapestet és nálunk
is rengeteg gyönyörű híd van, az elképesztő nagysága lenyűgözött. Érdemes meglátogatni
a parkokat, rengeteg múzeum ingyen belépést biztosít.

Egyetem (ISCAP)
Először is, vannak tárgyak amelyekből lehetőségünk nyílik választani az év elején, hogy
continuous assessment-et vagy final assessment-et választjuk. Három időszakra van
felosztva a félév, az utolsó kettő rövidebb, mert azok csak a vizsgákra adnak lehetőséget.
Február végétől Június közepéig van a „szorgalmi időszak”, ez alatt a periódus alatt, szinte
mindegyik tárgyból be kell járni, az órákra (30%-ról lehet hiányozni), amennyiben a az
első opciót választottuk. Ezután van a előzetes vizsgaidőszak, amikor azok vizsgázhatnak,
akik az adott tárgyakból a final-t választották illetve ezt követően Július elejétől van a
tényleges vizsgaidőszak.
Az iskolai élet nagyon eltérő az otthonihoz képest. Kötelező az egyenruha. Az elsősök az
ISCAP-on piros színű felsőt hordanak, amelyen a minta minden évben változik, mindig
másik állatot választanak szimbólumként. Az elsősök egész első évükben
engedelmeskednek a végzősöknek és részt vesznek különböző játékokban, állandóan
hajolgatnak nekik… a pólójuk alapján anélkül, hogy ismernék egymást látják, hogy egy
irányba tartanak, hogy ugyanabban az iskolában tanulnak… összekovácsolja őket.

A tárgyaimat angolul hallgattam, ugyanis nem beszélek portugálul. A portugál nyelv és
kultúra tárgyat felvettem és sikerült elsajátítanom a nyelv alapjait.

Élelmiszer, étterem, gasztronómia
Élelmiszer különösebben nem drágább mint otthon. Az éttermek, ételrendelés viszont
sokkal drágább. A gyorsétterem láncoknál 4-5€-s árak vannak, de itt ezek olcsónak
számítanak. A suliban viszont 3 büfé is van, ahol még meleg étellel is kiszolgálnak egész
nap. A legolcsóbb, ahol 2-3 főétel közül választhatsz és kapsz hozzá üdítőt, levest,
desszertet is 2,6€. Ezenkívül ehetsz halat, csirkét… 3,5€-ért egy üditővel vagy vízzel.

Két főbb specialitásuk van az egyik a Bacalão
(tőlehal) és a Franchesinha.
(Ami lényegében húst, kenyeret, sajtot és sörösparadicsomos szószt tartalmaz.)
Reggeli általában presszókávét és
péksüteményeket fogyasztanak, de ezeket
bármelyik napszakban megtaláljuk a legtöbb
kávézóban.
A tejeskávét Galão-nak hívják.
Mint a legtöbb nemzet ők sem használnak tejfölt,
úgyhogy ez egy kisebb lemondással járhat, ahogy velem is történt, de rájöttem, hogy a
magyaros ételek miatt szoktam rá teljesen. Nem használják, de nem lehetetlen beszerezni.
Van a központban egy orosz-lengyel bolt, ahol 1,5€-ért kapható egy nagy doboz tejföl
illetve a Froiz nevű boltban van a ’Creme Fraiche’, aminek az íze megegyezik a tejfölével,
viszont ez kisebb csomag és ugyanúgy 1,5€-ba kerül.

Borok
A borok kedvelőinek ez maga a paradicsom. Sajnos én nem vagyok a borok nagy
csodálója, persze néha jól esik a vacsora után meginni egy pohár vörösbort. A minőségük
az árukhoz képest itt valami hihetetlen. Nagyon jó minőségű, nagyon finom borok 2€
körüli áron már elérhetőek. A portói édes likőrszerű bor viszont drágább, de
mindenképpen érdemes kipróbálni. A COMAP megszervezte az első hetünket és elvittek a
TAYLOR’S-ba, ahol meg is kóstolhattuk.

Összefoglalás
Lehet kicsit sablonosan hangzik, mert ERASMUS-szal kapcsolatban általában mindenki ezt
hangoztatja, de tényleg életem egyik legjobb féléve volt. Mások az emberek, a nyelv, a
kultúra… teljesen más világ és ez a félév nem is hasonlítható az eddigiekhez, mert
amellett, hogy iskolába jársz és tanulnod is kell, mintha egy álomvilágba csöppentél volna.
Nagyon sokszor volt, hogy sétáltunk a barátaimmal a folyó vagy akár óceán parton és meg
kellett csípnem magam, hogy nem álmodok. Mindenkinek kívánom, hogy az enyémhez
hasonlóan legalább egy boldog, sikeres és felejthetetlen félévet töltsön Portugáliában,
vagy bárhol a világban.
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