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Herkese merhaba! 

Ocak ayı başladı ve benimde EVS' imin yarısı bitmiş oldu. Şuana kadar herşey çok 

güzeldi, bitsin istemiyorum!  

Kendi projem yani Türkçe kursu oldukça keyifli geçiyor. Farklı ülkelerden insanların 

katılımı ve Türkiye sevgileri beni mutlu ediyor! Sertifikasını alıp ülkesine dönenler bile 

oldu. 

 

Gönderici kurumum Gençtur'un yönlendirmesiyle Porto'da evs yapacak ve raporlarımı 

da okumuş birisinden mail aldım ve onun soruları karşısında biraz daha havadan sudan 

bilgi vermem gerektiğine karar verdim 😊 

Biraz madde madde yazacağım: 

-İnsanlar çok samimi, Türk insanı gibi diyebiliriz. 



-Genelde İngilizce biliyorlar ama Portekizce'de anlaması oldukça kolay bir dil. 

-Fiyat olarak pahalı bir yer değil ama tabiki para biriktirip gelmekte yarar var.  

Ama arkadaşın sorduğu iphone ve güneş gözlükleri konusunda bir fikrim yok =)) 

- **** ÖNEMLİ: Evlerde kalorifer yok! Evet yanlış duymadınız, evler çok eski ve bu 

sistem yok. Genelde çalıştığınız yerde de olmayacak. Ufak elektrikli kaloriferler var 

ama kendini zor ısıtıyor. 

-Seyahat etmek çok kolay ve ucuz. Zaten bütün şehirler birbirine 1-2 saat uzaklıkta.  

-Hava genelde güneşli ama yağmur yağınca çok fena yağıyor. Ve kesinlikle Portekiz 

sıcak ülke diye düşünmeyin. Evet gündüzleri sicak ama hava çok çabuk 

değişiyor.Mesela ben şuan kışlık mont ve botumla donuyorum 😊 

- *** Bir diğer önemli konu ise vize. Burada bürokrasi sıfır! Geldiğim ilk hafta vize 

uzatmak için gittik ancak randevum şubat sonunda ve Ocak ayı itibariyle vizemde bitti. 

Diğer evs arkadaşlardan duyduğum kadarıyla vize 2-3 ayda çıkıyormuş. Umarım ben 

şanslıyımdır, bakalım gelecek raporlarda bahsedeceğim! 

 

İki gönüllü (Porto Pulses) olarak bu ayki etkinliğimizi kendi organizasyonumuzda değil 

de Porto'da bulunan bir Fransız restoranında gerçekleştirdik. Cuma gecesi yaptığımız 

"Prohibition Party" yani 20li yıllar oldukça keyifli geçti. 

 

 

 



 

Yaşasın "midterm" zamanı geldi! Bu sefer Guimarães' e yani Portekiz’in  doğduğu 

şehire gittik. Bu training de oldukça keyifli geçti. Güzel insanlar, güzel şehir, güzel 

aktiviteler...  

 

Gelecek ay görüşmek üzere 😊 


