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Introdução 

 
 

 

 

 

Neste relatório vou falar da minha semana na Hungria, no 
Intercâmbio, vou falar da minha perspetiva desde o início, do 
programa, da cidade, da comida, das pessoas e dos locais! 

Irei falar do programa de cada dia individualmente, contando o 
que vi, o que gostei mais e o que gostei menos. 

Irei também falar das comidas que gostei mais e das que gostei 
menos, fazendo uma breve comparação às comidas de Portugal, 
assim como a pessoas e os locais! 
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Perspetiva da 

Viagem 

 

 

No início, em Novembro (na altura das reuniões), eu sentia-me 
um pouco de parte, pois maior parte do grupo é uma turma e 
apesar de eu já conhecer 3 ou 4, não tinha tanta confiança com 
eles, como com uma pessoa que fica comigo durante um ano 
letivo ou dois, por isso eu pensava que iria ser a ‘’deslocada’’ do 
grupo, mas fui surpreendida pelo maravilhoso facto que 
começaram todos a interagir comigo para que me sentisse mais à 
vontade e de forma a conhecê-los melhor e realmente isso 
resultou, porque agora, posso dizer que de certeza que muitos 
irão ficar comigo por muito tempo! Nós, os Exchange, criamos 
uma conversa em grupo que no início era para apenas falarmos 
de coisas importantes, como as nossas sweats, o programa, entre 
outros, mas à medida que fomos ganho mais confiança uns com 
os outros começamos também a falar mais frequentemente nesse 
grupo, até que hoje todos os dias falamos todos durante um bom 
bocado! E é isso que eu chamo uma verdadeira turma, pois eles 
para mim serão sempre a minha turma de Intercâmbio!! 
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Bilhete de avião de ida 
Almoço no avião: Puré de batata com carne, salada de lombardo com 

coentros e frango desfiado com cebola e de sobremesa, pudim. 

1º Dia 

Chegamos ao aeroporto de Lisboa às 6:00h da manhã, pois como 
o voo era às 8:30h da manhã, temos que estar sempre 2 horas 
antes da hora do voo no aeroporto para o Check-In; 
Embarcamos às 8:30h da manhã, um voo espetacular com a TAP, 
sem turbulência, sem nada, simplesmente sossegado, com direito 
a almoço! A duração do voo foi de 3:40h, ou seja, chegamos ao 
aeroporto da Hungria à 13:20h(12:20h) da tarde, onde já 
estavam à nossa espera os nossos parceiros com as respetivas 
famílias, que mal nos viram ficaram tão entusiasmadas como nós 
(Portugueses). 
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Notas húngaras - Florints 

Ainda no aeroporto da Hungria, troquei 50€ que deu 12.450 
HUF (Florints). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao chegar a casa da minha parceira, a Evita, em Gyomro, uma 
espécie de cidade+aldeia, que fica a 40 minutos da escola, de 
comboio+elétrico, na qual fui tão bem recebida e tratada, 
perguntaram-me se tinha fome e deram-me de almoço massa 
com frango (igual a Portugal) e para o lanche, a mãe da Evita fez 
panquecas com Nutella para mim! 

Por volta das 16:00h(15:00h) da tarde, recebemos uma tarefa 
dos professores em que o objetivo era o parceiro Húngaro nos 
levar a conhecer a sua cidade, pois nós ficamos espalhados pela 
Hungria e ela levou-me a ver o lago, o centro, onde tinha 
variadas lojas, a um parque: pequenino e no fim acabamos por 
só chegar a casa por volta das 18:30(17:30h) da tarde, já era de 



 
7 

noite á 1:30h, mas nada disso nos impediu de visitar o mais 
importante. 

Como a temperatura exterior era de -5ºC, e a interior era de 
20ºC, quando chegamos a casa, a mãe dela fez-nos um chá cor-
de-rosa, muito doce, mesmo sem açúcar, não sei do que era feito, 
pois como estava cansada não cheguei a perguntar, mas o chá 
era bom! 

Completamos a tarefa proposta pelos professores e de seguida 
fomos jantar, de novo, comi massa com frango. Depois do jantar, 
falei durante 20 minutos com os meus pais e família e fui dormir 
às 20:00h de lá, que equivaliam a 19:00h cá. 
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Bilhete da Galeria Nacional 

2º Dia 

Acordamos às 06:00h da manhã lá, 05:00h da manhã cá, 
despachamo-nos e tomamos o pequeno-almoço, café com leite. 

Antes de sairmos de casa, levávamos sempre connosco 2 sandes, 
feitas pela mãe dela e claro que não poderíamos sair de casa sem, 
gorro, cachecol, luvas e blusão, para além da roupa térmica! 

Depois de 40 minutos de transportes, comboio+elétrico, 
finalmente chegamos à escola, às 08:00h(07:00h) da manhã, o 
nosso ponto de encontro! Quando finalmente estávamos todos 
juntos lá dentro da escola, ‘’partimos viagem‘’ rumo à Galeria 
Nacional, que ficava em Buda (a parte rica de Budapeste), e 
mesmo estando em Peste, apanhamos só o autocarro para o 
centro da cidade e depois atravessamos a ponte e subimos até lá 
a cima, tudo a pé, com -5ºC na rua. Às 10:00h(09:00h) da 
manhã começamos a visita guiada à exposição, que era sobre a 
Guerra entre os Húngaros e os Polacos, pinturas extraordinárias! 
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Fim da atividade com as nossas pinturas criadas 

No fim da exposição, que durou apenas 1h, fomos para uma 
pequena sala, onde tínhamos 30 minutos para pegar na nossa 
imaginação e criar uma pintura com um tema à escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim que saímos da Galeria Nacional, fomos almoçar ao centro 
comercial, Mammut, onde ficamos lá até às 14:30h(13:30h) da 
tarde e em seguida retornamos à escola, onde fomos fazer 
Educação Física, criamos equipas mistas (Porugueses+Húngaros) 
para o jogo de Basquetebol e para o jogo Voleibol, depois para o 
jogo de Hóquei fizemos Portugueses contra Húngaros, foi 
bastante divertido, um tempo muito bem passado! Saímos da 
escola às 18:30h(17:30h) da tarde (Já era de noite) e fomos para 
casa, chegamos a casa apenas às 21:00h(20:00h) da noite e 
como estávamos tão cansadas, chegamos a casa, tomamos banho, 
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Ponte Chain em Budapeste 

Galeria Nacional em Budapeste 

comemos uma sopa tradicional de lá, era um caldo com legumes 
(cenoura, ervilhas, milho e feijão verde) e natas, na minha 
opinião eu não gostei muito, mas como tinha prometido semanas 
antes de ir para lá, provaria tudo o que fosse tradicional de lá e 
assim o fiz, e apesar de não ter gostado muito por conta das 
natas, comi apenas os legumes e bebi metade do caldo. Desta vez 
falei apenas 5 minutos com os meus pais e depois começou a 
nevar e fomos lá para fora ver a neve e tirar fotos e finalmente 
fomos dormir às 22:00h(21:00h) da noite.  
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3º Dia 

Acordamos outra vez às 6:00h(05:00h) da manhã, fizemos o 
mesmo de quarta-feira (07/01/2015), fazíamos sempre o mesmo 
todas as manhãs, fomos apanhar o comboio e de seguida o 
elétrico e quando finalmente chegamos a escola, já eram 8:00h 
da manhã, esperamos pelo grupo, às 8:30h(07:30h) da manhã os 
Húngaros entraram nas aulas e nós fomos para a biblioteca onde 
ficamos até às 9:15h(8:15h) da manhã a falar do dia passado e 
quando os professores chegaram falaram um pouco do 
programa do dia e a professora Judit contou a história da família 
dela, que era Judaica e que ela não tem família, só tem mãe e tia 
graças ao tempo de Hitler, pois a família dela foi toda levada 
para os campos de concentração apenas a tia e mãe (bébe), 
conseguiram fugir da Alemanha. Às 10:00h(09:00h) da manhã 
chegamos ao Museu do Holocausto onde lá ficamos até ao 
12:00h(11:00h). 

Almoçamos no caminho para a estação, onde os nossos parceiros 
já estavam à nossa espera, para podermos ir para o Aquarworld! 
Apanhamos o autocarro para lá e chegamos ao Aquaworld às 
14:00h(13:00h) da tarde, foi realmente muito divertido, pois lá 
dentro a água é de 28ºC e a piscina lá fora é de 30ºC, aquilo é 
um parque aquático, tem vários escorregas, túneis, piscinas, 
jacuzzis e tem um pequeno bar! Saímos de lá às 18:00h(17:00h) 
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Foto tirada na biblioteca da escola 

Livro ao contrário foi de propósito, porque não percebíamos nada do que lá estava escrito 

Sinagoga do Museu do Holocausto 

da tarde super cansados, o pai da Evita foi-nos buscar às duas lá 
e eu estava tão cansada que liguei para os meus pais a caminho 
de casa, pois quando cheguei a casa, como já tinha tomado 
banho no Aquaworld, jantamos esparguete à bolonhesa e fomos 
dormir às 19:30h(18:30h) da noite. 
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Estação de comboios 

Aquaworld 
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4º Dia 

Acordamos às 05:00h(04:00h) da manhã, pois a nossa hora de 
encontro, na escola foi às 07:00h(06:00h) da manhã, pois 
iriamos a Vienna, na Áustria. Chegamos a Vienna às 
10:00h(09:00h) e fomos à casa de férias dos reis, onde 
encontramos um homem-estátua que assobiava as músicas do 
Mozart, de seguida fomos à casa dos reis e finalmente fomos 
para o centro da cidade, cheia de lojas, parecia Nova York, mas 
menos movimentada. Fomos á Stefan’s Dome, uma igreja que 
ficava mesmo no centro, e esse seria o nosso ponto de encontro 
às 18:00h(17:00h), pois depois de visitarmos o local, tivemos 
04:00h livres para almoçarmos, fazermos compras e passear. 

Ficamos em grupos, cada um com o seu, o meu grupo na maior 
parte do tempo era eu, a Mariana, o João, o Ruben, o Francisco, o 
Filipe, o Peter e o Martin, claro que também estávamos com os 
restantes, mas estes eram os que andavam mais connosco 
durante o dia, fomos almoçar ao McDonald’s, de seguida fomos 
beber cappuccino ao Starbucks e fomos comprar ‘’souvenirs‘’ às 
lojas que íamos encontrando em que as coisas eram mais 
baratas! Mais tarde, eu, o Filipe e a Mariana fomos dar uma volta 
pelo centro, tirando fotografias, vendo as lojas e os monumentos 
que íamos encontrando, quando estávamos de volta, voltamos a 
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Vienna: 

No canto superior esquerdo, Palácio de férias dos reis; No canto superior direito, Eu e a 

Mariana no Palácio de férias; No canto inferior esquerdo, Homem-estátua; No canto 

inferior direito, esquema em ferro do Palácio de férias dos reis  

ir beber um cappuccino ao Starbucks e encontramo-nos com os 
restantes em frente à Stefan’s Dome, às 18:00h(17:00h). 

A viagem de autocarro foi bastante divertida, pois estávamos tão 
entusiasmados pelos dias que já tinham passado e ao mesmo 
tempo um pouco tristes pois faltavam cerca de 3 dias e meio 
para nos irmos embora e ninguém queria voltar para Portugal! 

Chegamos à escola às 21:00h(20:00h) e fomos para casa, 
quando chegamos a casa, a ouvir música e falar, jantamos outra 
vez esparguete à bolonhesa, falei com os meus pais por 15 
minutos, de seguida fomos ver televisão e por fim fomos dormir. 
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Centro de Vienna: 
No superior esquerdo, as ruas; No canto superior direito, o nosso grupo; No canto inferior esquerdo, 

Palácio Imperial; No meio, um cappuccino da Starbucks; No canto inferior direito, Stefan’s Dome. 

Palácio dos reis 
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5º Dia 

Como é sábado e a temperatura ontem à noite subiu bastante, do 
género, passou dos -3ºC para os 9ºC, então a neve derreteu toda 
e já não fomos andar de trenó, fomos ver o parlamento em 2º 
plano. 

Desta vez, como é sábado, só acordamos às 10:00h(09:00h) da 
manhã, despachamo-nos, e fomos apanhar o comboio e de 
seguida apanhamos o metro, pois iriamos diretas para o 
parlamento, onde esperaríamos pelo resto do grupo! Como 
estava mais calor, já não levamos os cachecóis, a roupa interior 
quente e as luvas, mas como estava vento, levamos apenas 
gorros, casacos e roupa razoavelmente quente. 
Chegamos ao parlamento por volta do 12:00h(11:00h), onde 
iam chegando aos poucos o reto do grupo e então tiramos foto de 
grupo em frente ao parlamento, vimos um arco-íris, que lá, é 
super raro de acontecer! O parlamento está dividido em 3 
edifícios, a biblioteca e as salas de reuniões, noutro o parlamento 
em si, onde de um lado nós podíamos andar e do outro eram só 
os ministros, funcionários, etc.. e noutro, um edifício só para os 
ministros, presidente, etc.. 

Assistimos a uma dancinha dos soldados e de seguida fomos ver 
os sapatos à margem do Danúbio, onde demos uma longa 
caminhada por ali fora, no fim da pequena visita e de muitas 
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fotos e claro que não poderia faltar o cappuccino do Starbucks, 
fomos para casa almoçar, puré com bifes de perú, ficamos com a 
tarde livre para ir às compras, passear, descansar, o que 
quiséssemos fazer, claro que eu e a Evita mais a Mariana, a 
Emese, a Sandra, a Biatriz e o Ciprian fomos passear pelo centro 
de Budapeste, fomos a lojas de roupa, tiramos fotos, fomos ao 
Hard Rock café e quando já eram 18:00h(17:00h) da tarde já 
estávamos em casa, descansamos um pouco, jantamos, puré com 
bifes de perú de novo, e fomos ter com o grupo à roda gigante de 
Budapeste às 19:00h(18:00h) da noite, onde dali, fomos para um 
bar, onde ficamos o resto da noite a dançar, beber, rir, e claro 
que não podiam faltar as fotos!! 
Quando voltamos para casa eram 01:00h(00:00h) da manhã, 
que foi chegar a casa, comer alguma coisa e dormir. 
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Parlamento: No canto superior e inferior esquerdo é a parte da biblioteca; no canto superior direito é o 
parlamento em sim e no canto inferior direito é a parte só para ministros e presidente. 

Em cima, é o raro arco-íris, que só aconteceu connosco lá! 

No meio, é a foto de grupo em frente ao parlamento e em baixo são os sapatos à margem 

do Danúbio. 
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Tarde livre para compras, passear e saída à noite 
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6º Dia 

 

DOMINGO! Logo, significa, DIA DA FAMÍLIA, passear e almoçar 
fora e passear mais! 

Acordamos às 11:00h(10:00h) da manhã, tomamos o pequeno-
almoço e fomos à Heroes Square e a uma igreja e a um museu 
que era do género da escola do Harry Potter, achei uma graça, 
pois aquilo era realmente parecido à escola do Harry Potter e por 
dentro era tão bonito, e até mesmo o jardim à volta era tão 
bonito, adorei mesmo! 

Fomos almoçar a um restaurante perto de Budapeste, onde 
comemos Gyros, uma comida tradicional de lá, era uma mistura 
de arroz com pedaços de frango, com salada de alface, tomate e 
pepino e com molhos parecidos a maionese e ketchup mas eram 
meio picantes e também tinha triângulos pequenos de pão, 
aquilo era tão bom, eu queria repetir, mas primeiro, não sabia 
quanto tinha custado e segundo eu tive vergonha de pedir mais, 
mas comemos de sobremesa uma espécie de mil folhas mas com 
mel, que também estava delicioso! 

Quando saímos do restaurante, fomos ao zoo de Gyomro, a 
pequena cidade onde estava a viver e de seguida fomos à 
Citadella e como estava quase a escurecer, foi perfeito, pois 



 
22 

Igreja e museu com estilo parecido à escola do Harry Potter 

consegui captar a cidade toda iluminada, que é simplesmente 
perfeita, é completamente diferente, a cidade é super 
apaixonante, engraçada e perfeita! Por muito que goste de 
Portugal, Hungria conseguiu superar tudo o que eu tinha em 
mente! Depois por volta das 20:00h(19:00h) da noite, os pais da 
Evita, foram nos deixar ao pé da roda gigante de Budapeste, pois 
nós iriamos ter com o grupo ao Starbucks, e como no dia 
seguinte seria segunda, ficamos apenas no Starbucks a beber 
cappuccino e a conversar e às 23:00h(22:00h) da noite fomos 
para casa, quando chegamos, comemos um pouco de panquecas 
com nutella e ficamos a ver televisão e conversar até ficarmos 
com sono e irmos dormir! 
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Heroes Square e fotos com a família 

Pequeno zoo em Gyomro 
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Citadella 
Vista da cidade de noite, a partir da Citadella; Roda gigante de Budapeste 

Starbucks café 
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7º Dia 

           Como qualquer outro dia da semana, acordamos às 
06:00h(05:00h) da manhã, tomamos pequeno-almoço, 
despachamo-nos e como tinha ficado novamente no Domingo 
mais frio, já estávamos cheias de roupa, luvas, gorros, cachecóis, 
blusões, mas sempre de boa disposição e o caminho que era feito 
de casa a escola, íamos sempre a falar, a ouvir música, a tirar 
fotografias e ensinar uma a outra algumas palavras em húngaro 
e em português! 

Chegamos à escola às 8:30h(07:30h) da manhã, mesmo quase 
em cima da hora, pois o elétrico tinha se atrasado, mas os 
professores disseram que não fazia mal, pois ainda faltavam 4 
pessoas (2 portugueses e 2 húngaros) e como tínhamos 
transportes a toda a hora que não fazia mal, um chegar mais 
atrasado, que assim os professores aproveitavam e perguntavam 
o que tínhamos feito no Dia da Família (Domingo). 

Quando finalmente já estávamos todos, às 9:30h(8:30h) da 
manhã estávamos a ir para a Citadella, onde iriamos de 
autocarro até metade e o resto subiríamos a pé. Quando lá 
chegamos, a ouvir música, pois os rapazes tinham levado as 
colunas que ligavam ao telemóvel, subimos a ouvir música, a 
falar e a comer, tiramos mais fotografias da paisagem e depois 
tivemos que descer aquilo tudo a pé e passar a ponte a pé até 
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chegarmos ao mercado, onde iriamos almoçar, fazer compras 
para a família e fazer tempo até os húngaros saírem das aulas. 

Dividimo-nos novamente em grupos, desta vez o meu grupo foi 
eu, a Mariana e a Carolina, primeiro tratamos das compras para 
a família, depois enquanto procurávamos para lá no meio das 
ruas, fomos chamadas para experimentar um creme e depois 
ainda recebemos 10 minutos grátis nas massagem de peixes nos 
pés, mas acabamos por lá ficar uns 20 minutos, pois o senhor 
cada vez que passava por nós, dizia para nós ficarmos o tempo 
que quiséssemos, então nós ficamos até à hora do reencontro. 

Uma coisa é certa, massagem de peixes nos pés, faz muitas 
cócegas e muita impressão, mas há medida que o tempo ai 
passando íamo-nos acostumando aos peixinhos a morderem-nos 
os pés, foi realmente muito divertido! 

Quando encontramos os húngaros, ficamos com tarde livre, 
então eu, a Evita, a Bruna e a Melcsi fomos já para o Arena Plaza, 
o centro comercial, onde iriamos fazer a patinagem no gelo, 
passamos lá a tarde, comemos e bebemos um cappuccino na 
Starbucks do Arena Plaza. 

Quando já eram quase 18:00h(17:00h) da tarde, fomos ao 
McDonald’s jantar e seguimos para a patinagem de gelo, onde 
encontramos já alguns do grupo e os outros ainda estavam para 
chegar, então tratamos logo dos nossos patins e quando o grupo 
estava todo junto, entramos todos para a pista de gelo, onde lá 
ficamos até às 21:00h(20:00h) da noite. 
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Quando saímos da patinagem no gelo, fomos todos sair, a última 
noite na Hungria, então fomos para um bar, onde bebemos e 
falamos e rimos até dizer chega, quando me vim embora, já era 
00:00h(23:00h), e chegamos a casa a rir, ouvir música e a falar 
com sempre fazíamos, comemos uma sandes cada uma e ficamos 
a ver televisão e a falar até dar o sono, e como já tinha falado 
com os meus pais antes de ir para o bar, não tive que ligar outra 
vez quando cheguei a casa, por isso quando deu o sono, fomos 
dormir. 
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Citadella: Cidade de Budapeste de dia; 
Várias pontes que juntam Buda a Peste 

Mercado e Massagem com peixes aos pés 

Patinagem no gelo, no Arena Plaza 
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8º Dia 

Acordamos às 9:30h(8:30h) da manhã, tomamos o pequeno-
almoço, despachamo-nos, arrumamos a minha mala e seguimos 
para o aeroporto, como chegamos ao aeroporto às 
11:30h(10:30h) da manhã e ainda era cedo, pois só tínhamos 
combinado ao 12:00h(11:00h), decidimos tirar fotos e comer, 
quando chegou o resto do grupo e quando chegou a hora de 
fazer o check-in para irmos embora, começamos todos a chorar, 
mas foi mesmo todos, claro que os professores, tentaram 
acalmar, a dizer que ainda teríamos mais uma semana e também 
começaram a gozar pois disseram que se estávamos assim e 
ainda faltava uma semana, para imaginar-mos em Abril e nós 
começávamos a rir, mas rapidamente nos abraçávamos aos 
nossos parceiros a chorar, pois apesar de ter sido apenas uma 
semana, conseguimos criar grandes ligações uns com os outros e 
nem os húngaros queriam nos deixar ir, nem nós queríamos 
voltar para Portugal, pois aquela semana teria passado tão 
rápido e tinha sido tão fantástica que nós só queríamos mais 
uma semana, mas sabíamos que não podia acontecer então 
tiramos uma foto de grupo, despedimo-nos uma última vez dos 
nossos parceiros e famílias e também dos parceiros dos outros e 
fomos em direção à porta de embarque do avião, onde antes, 
almoçamos nos restaurantes que lá haviam e seguimos rumo á 
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Bilhete de avião de volta 

Almoço no avião 

Sérvia, foram 40 minutos de viagem até lá, depois mais 30 
minutos parados e finalmente seguimos viagem para Portugal, 
almoçamos por volta das 16:30h(15:30h) da tarde e só 
chegamos a Portugal às 19:00h da noite, a descolagem e a 
aterragem foi um pouco atribulada, mas a viagem correu 
lindamente e os hospedeiros de bordo iam sempre na 
brincadeira connosco e eu mais a Carolina acabamos por trazer 
os talheres e a almofada mais a manta do avião! E como 
tínhamos a partir da fila 24 até cá à última só para nós, 
andávamos sempre de um lado para o outro dentro do avião, a 
falar, tirar fotos, contar piadas, e claro a rir! 
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Despedida no aeroporto 
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Viagem de volta para Lisboa 

Conclusão 

Eu realmente amei a minha semana foi uma experiência muito 
emocionante e surpreendente. Eu não acho que eu poderia ficar 
irritado ou chateado lá, porque, por natureza, eu realmente não 
posso parar de sorrir e se divertir! Eu amei a forma como as 
pessoas me trataram e também para os outros, eu realmente 
notei a diferença entre o húngaro e Português, na Hungria, as 
pessoas são mais agradável e amigável! Fiquei muito feliz 
quando soube que eu fui escolhido para a troca, porque eu adoro 
viajar e tenho andado com a ideia de que querem viajar e 
realmente eu não me arrependo de ter me registrado porque foi 
a melhor experiência da minha vida, sem exagero! 

Adorei conhecer um pouco de sua cultura, de suas vidas e do 
país incrível deles! Eu não posso descrever de outra forma esta 
semana, porque foi realmente muito incrível e emocionante! 
Adorei conhecer os professores, portugueses e húngaros, como 
estávamos realmente muito simpático e amigável, jogou com a 
gente, mas quando eles tinham que ser autoritário, eles eram e é 
exatamente por isso que nós amamos tanto conhecê-los, porque 
eles não eram apenas autoridade estavam brincando também! 
Foi o melhor grupo de intercâmbio, amigos, família, etc, mas foi 
o melhor grupo que eu já testemunhei, foi! E eu sei que eu vou 
ficar aqui com amigos para a vida! 


