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▶O mundo no Politécnico de Leiria

Nome: Chiara
Cidade/País: Guagnano
(LE), Itália
Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do
Mar (Peniche)
Curso: Biologia Marinha e
Biotecnologia
....................

Quais as motivações para
eleger Portugal como des-
tino para estudar fora?
Escolhi Portugal porque
quando disse a um amigo
meu, que tem origens portu-
guesas, que queria estudar
no estrangeiro, ele sugeriu
Portugal.

Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que sig-
nificado tem para si? 
Não trouxe nenhum objecto
especial do meu país ou da
minha cidade, porque quis
conhecer a cultura e as tra-
dições portuguesas sem
qualquer influência das mi-
nhas origens.

O que merece ser visitado
no seu país?
Itália é um país muito in-

fluente do ponto de vista ar-
tístico, considerando que
tem diversos monumentos
locais de interesse que são
Património da Humanidade
pela UNESCO. Assim sendo,
recomendaria visitar Roma,
Florença, Pisa, Veneza, entre
outros.

Que prato típico da sua
cida de/país aconselha?
Porquê? 
Existem muitos pratos típi-
cos italianos, mas os mais
importantes a nível interna-
cional são a pizza e a espar-
guete à carbonara.

Que música/escritor/ar-
tista/personalidade des-
taca do seu país? Porquê?
Entre as personalidades
mais influentes da cultura
italiana, gostaria de destacar
o cantor Fabrizio de André,
cuja música continua a co-
nectar diferentes gerações, e
a escritora Andrea Camilleri,
que faleceu recentemente,
cujos livros inspiraram algu-
mas obras recentes da lite-
ratura e do cinema.

Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
Geralmente os italianos ges-
ticulam muito; é uma pecu-
liaridade que só nós temos.
Por esta razão, é fácil ser-
mos entendidos por estran-
geiros, mesmo que não sai-
bamos falar inglês. 

Qual a maior semelhança
e a maior diferença entre
Portugal e o seu País?
Vivendo no Sul de Apúlia,
numa região que se chama
Salento, que tem como lema
‘sole, mare e vento’ (Sol, mar
e vento), a maior seme-
lhança entre Portugal e a
minha cidade, é mesmo o
território. Uma das maiores
diferenças que identifiquei
entre Portugal e Itália é o
sistema educacional, tanto
nas escolas, como nas uni-
versidades.

Na sua adaptação, o que
foi mais difícil?
Não encontro nenhum as-
pecto que tenha dificultado
a minha integração. 

Qual o melhor momento
(ou o mais engraçado) que
viveu em Portugal?
Não existe apenas um único
momento memorável que
tenha vivido em Portugal,
mas sim várias memórias
engraçadas: as aulas de surf,
as festas com outros alunos
internacionais, entre outros.

Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspi-
ram?
Os italianos estão sempre
apressados e nervosos, en-
quanto os portugueses nor-
malmente são calmos, rela-
xados e quase nunca se
enervam. É algo que real-
mente me inspira. |

“Os italianos gesticulam muito;
é uma peculiaridade que só nós
temos”


