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▶O mundo no Politécnico de Leiria

Nome: Vasil Georgiev
Idade: 27 anos
País: Bulgária
Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do
Mar (Peniche)
Curso: Mestrado em Sus-
tainable Tourism
....................

Quais as motivações para
eleger Portugal como des-
tino para estudar fora?
A primeira vez que visitei
apaixonei-me pelo país e pe-
las pessoas, e é um dos pou-
cos lugares do mundo onde
se pode estudar Turismo
Sustentável.

Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que sig-
nificado tem para si? 
Não trouxe nenhum objecto
especial, mas trouxe os meus
doces tradicionais búlgaros.

O que merece ser visitado
no seu país? 
Não há uma resposta curta
para isso. A Bulgária é um
pequeno condado de natu-
reza e paisagens bonitas. Te-
mos montanhas, mar, campo
e todas as quatro estações.
Recomendo visitar Sófia, a
capital, a cidade de Plovdiv

(capital da cultura da UE em
2019), o mosteiro de Rila, os
sete lagos de Rila, as monta-
nhas Rhodope, o desfiladeiro
de Trigrad e cavernas à volta,
a cidade de Koprivshtitsa, as
rochas de Belogradchik, a
antiga capital Veliko Tarnovo
e a sua fortaleza medieval, a
cidade de Rousse.

Que prato típico da sua ci-
dade/país aconselha? Por-
quê? 
Um prato muito tradicional
é uma massa salgada cha-
mada баница (banitsa), que
é feita com camadas finas de
massa e um recheio. A tradi-
cional é feita de queijo
branco de água salgada e
ovos, mas pode colocar tudo,
de legumes a carne. Acom-
panha muito bem o ayran,
uma bebida de iogurte. 

Que música/escritor/ar-
tista/personalidade des-
taca do seu país? Porquê?
O búlgaro mais famoso nos
últimos tempos é Hristo
Stoichkov, um dos melhores
jogadores de todos os tem-
pos e capitão da selecção na-
cional de futebol, que fez até
as semi--finais da copa do
mundo em 1994. Uma supe-
restrela actual é Grigor Di-
mitrov, no top ‘ten’ do
mundo do ténis.

Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
Estamos atrasados a maior
parte do tempo, gostamos
de adiar as coisas e os pra-

zos, mas também somos in-
teligentes e muito prácticos,
hospitaleiros e engraçados.

Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre
Portugal e o seu País?
A maior semelhança é o
facto de que tanto Portugal
como a Bulgária são países
pequenos, onde vivem pes-
soas incríveis. Eu diria na-
ções semelhantes, com ca-
rácter e char me. A maior di-
ferença é que a Bulgária
nunca foi uma nação naval,
temos pouco aces so ao mar.

Na sua adaptação, o que
foi mais difícil? 
Os cenários. Não me can-
sava de contemplar, em es-
pecial, o oceano. Eu passava
horas apenas a olhar para o
oceano e ficava todo ator-
doado.

Qual o melhor momento
(ou o mais engraçado) que
viveu em Portugal? 
Quando fui visitar os Açores.
Um dos melhores lugares
onde já estive. Obrigado,
Alena!

Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspi-
ram?
Com a sua coragem de ex-
plorar novos mundos, a von-
tade de encontrar novas
abordagens, novas tecnolo-
gias, e claro, o impulso para
a ecologia e sustentabilidade.
Portugal é um excelente
exemplo disso, e que outros
países deviam seguir. |

“A Bulgária é um pequeno condado
de natureza e paisagens bonitas”


