O izmenjavi sem začela resno razmišljati dve leti
nazaj, ko je bilo razpisano mesto za izmenjavo v
Francijo. Takrat se nisem odločila, ker sem imela
veliko študijskih obveznosti in tudi Ljubljane še
nisem popolnoma ''izkoristila''. V začetku
prejšnjega leta pa je želja dozorela in marca 2009
sem vložila prošnjo za izmenjavo. Portugalsko
sem izbrala, ker še je nisem obiskala. Premamilo
me je tudi to, da je oddaljena od centra Evrope,
ob oceanu.

Ko sem prispela v Lizbono, sem imela rezerviran
hostel in nato sem se podala v lov na
stanovanje. V enem tednu sem našla super
stanovanje, v urejeni četrti, v centru mesta, v
katerem sem živela skupaj z Italijani in Poljaki
ter Slovenko. Študirala sem na IADE (instituto
de artes visuais, design e marketing), smer
design.

Najbolj me presenetil njihov slog življenja. Vse
poteka s polžjo hitrostjo, v javnih ustanovah še
počasnjeje. Predavanja se začnejo z zamudo,
na poštah in pri urejanju birokratskih zadev,
lahko čakanje v vrsti traja več ur. Torej njihova
odlika je potrpežjivost. Večini slovencev (s
privzgojenim strogim nemškim urnikom) bi se
tukaj zmešalo. Ampak s časoma sem se
navadila in sprejela. Kar se tiče navad
prehranjevanja, so vsi obroki razvlečeni čez cel
dan, pozno v noč. Poznajo veliko zelo okusnih
sladic, ki jih prodajajo na vsakem vogalu.
Njihove jedi so po večini morske, jedo pa tudi
veliko mesa, jajc, pomfrija in riža. Veliko pijač
so povzeli po brazilcih, drugače pa imajo
odlična vina, seveda pa je del vsakdana tudi
pivo.

Portugalci so močno zaznamovani s katoliškimi
vrednotami, mlajši in stanujoči v Lizboni ter
Portu manj. Navezani so na svojo tradicijo,ki jo
predstavljajo fado (glasbena zvrst), bacalhau
(polenovka), porto (močno, sladko vino),
značilna keramika in Luís de Camões. So veliki
oboževalci nogometa in za večino je obisk
nogometne tekme v nedeljo zvečer tedenska
rutina.
Za zabavo je zmerom poskrbljeno. Pozne
večerje, ginginja (višnjev liker) in nadaljevanje
v različnih barih je navada večine. V predelu
mesta imenovanem Bairro Alto je nešteto
barov in restavracij, kjer se ob vikendih zbere
velika množica. Srečamo lahko tako mlade in
stare, tuje ali domače študente.

Bivanja na portugalskem se ni bilo težko
navaditi, saj je vse ležerno, spontano in
preprosto.
Študentska izmenjava je super, menim, da bi
se je moral udeležiti vsak. Na študentski
izmenjavi spoznaš samega sebe in veliko novih
ljudi. Nova kultura, slogi življenja, jezik in
znanje te obogatijo in izpolnijo ter
pripomorejo k osebni rasti.
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