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▶O mundo no Politécnico de Leiria

Nome: Ben Forsyth
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Cidade/País: Dun bla -
ne/Escócia
Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do
Mar 
Curso: Licenciatura em
Turismo
....................

Quais as motivações para
eleger Portugal como des-
tino para estudar fora?
No início, eu não tinha a cer-
teza onde queria estudar no
estrangeiro. Tudo o que sabia
é que queria um clima mais
quente. Por fim, escolhi Portu-
gal porque era muito diferente
de qualquer lugar onde estive
antes. Queria experimentar a
cultura daqui e estou muito fe-
liz por experimentar Peniche.
Até agora tem sido fantástico
morar perto da praia e poder
surfar quando quero. 

Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que signi-
ficado tem para si? 
Não. Na verdade tenho alguns
itens que uso para hobbies na
Escócia, dos quais sinto falta,
mas nada que pudesse levar
para Portugal. 

O que merece ser visitado
no seu país? 
Edimburgo. Tem tantos edifí-
cios históricos com uma forte
estética tradicional. A viagem

ao Norte pelas montanhas
Cairngorm até Inverness e
Loch Ness leva a belas vistas e
paisagens deslumbrantes. A
costa Oeste também é linda,
cheia de locais históricos e
muitos locais de filmagem do
filme do Harry Potter, por
exemplo Glen Coe. Eu tam-
bém recomendo visitar a ci-
dade de Oban, onde podem ir
num barco para todas as ilhas
da costa Oeste com caracterís-
ticas históricas e geográficas
incríveis.

Que prato típico da sua cida -
de/país aconselha? Porquê? 
Em toda a Grã-Bretanha exis-
tem muitas lojas de peixe e ba-
tatas fritas que servem muitos
tipos diferentes de alimentos
fritos. Não são exactamente
tradicionais, mas eu reco-
mendo-as. Embora eu since-
ramente não goste muito. Se
estiver na Escócia, pode tentar
ver se gosta. Definitivamente
recomendo o uísque.

Que música/escritor/ar-
tista/personalidade destaca
do seu país? Porquê? 
Ewan MacGregor é um actor
incrível que tem participado
em filmes que eu vejo desde
pequeno. Eu não gosto muito
de poesia, mas Norman
McGraig era um famoso poeta
escocês que estudei na escola,
e achei os poemas emocio-
nantes e impactantes de uma
forma simples.

Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
Muitas pessoas na Escócia fa-
lam inglês com um sotaque
escocês muito forte, ao ponto
de às vezes nem eu conseguir
entender certas pessoas

quando elas falam. Também
há muitas palavras que algu-
mas pessoas escocesas usam
que não existem noutros paí-
ses falantes da língua inglesa. 

Qual a maior semelhança e a
maior diferença entre Por-
tugal e o seu País?
Em Peniche as pessoas pare-
cem ter uma atitude mais rela-
xada em relação à vida e não
parecem muito tensas com as
pequenas coisas, que eu
adoro, tal como desse estilo de
vida mais ‘relaxado’. 

Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
Tentar aprender o idioma tem
sido a parte da integração
mais difícil para mim. Quero
aprender português, no en-
tanto, é uma língua difícil, pa-
rece muito mais complicada
que o inglês, mas a maioria
das pessoas aqui fala inglês
muito bem, portanto, não é
um problema.

Qual o melhor momento (ou
o mais engraçado) que viveu
em Portugal? 
O momento mais agradável
até agora foi surfar aqui pela
primeira vez e perceber
quanto tempo o poderia fazer
antes de ficar com frio e infeliz.
A água e o clima aqui são
muito mais quentes do que na
Escócia, para que eu possa
continuar a surfar até me can-
sar.

Em que é que Portugal ou os
portugueses o inspiram?
Os portugueses inspiram-me
no facto de serem geralmente
mais amigáveis. Na Escócia é
mais comum ignorar as pes-
soas ou simplesmente afasta-
rem-se. |

“Viagem ao Norte leva a belas vistas
e paisagens deslumbrantes”


