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▶O mundo no Politécnico de Leiria

“Somos bastante acolhedores e
abertos a conhecer novas pessoas”
suas cidades vizinhas que ficam no interior do Estado de
São Paulo. É um local ensolarado na maior parte do ano,
que possui pequenas praias e
rios de água doce, com opção
de restaurantes à beira-rio ou
áreas de lazer para churrasco,
acampar e pescar.
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Quais as motivações para
eleger Portugal como destino para estudar fora?
Considero que é uma motivação podermos deslocar-nos
por todo o país com muita facilidade. Outras motivações é
a tranquilidade e a segurança,
os diversos eventos culturais,
as belezas de diferentes tipos,
como lugares históricos,
praias e serras com neve. No
meu caso também incluo a
equivalência do idioma.
Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que significado tem para si?
Trouxe um cartão que recebi
de uma amiga que dizia a seguinte frase: “segue fazendo o
bem. Deus te guarda e te inspira”, é para mim um amuleto.
O que merece ser visitado
no seu país?
Recomendo um lugar muito
especial para mim: a região
onde nasci, Santa Fé do Sul e

Que prato típico da sua
cidade/país aconselha? Porquê?
Entre as opções mais típicas
da minha região posso mencionar os pratos que incluem
peixes e churrasco. Assim,
uma das minhas recomendações é a parmegiana de peixe
(ou comummente chamada
lasanha de peixe). Outra recomendação são os espetinhos
de carne, que podem também
ser de queijo, frango, linguiça
e de diversos outros sabores.
Geralmente são acompanhados com mandioca, salada e
molhos. No que diz respeito à
sobremesa, acredito que uma
das mais populares é o açaí e
os seus acompanhamentos.
Que música/escritor/artista/personalidade destaca do seu país? Porquê?
Dando referências com base
no meu gosto pessoal, um dos
meus livros preferidos é da
autora brasileira Zibia Gasparetto. Outro nome é o da artista brasileira Manu Gavassi.
Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
Acredito que uma das características mais marcantes dos
brasileiros seja a diversidade
étnica. Além dos diferentes

biótipos físicos, devido à
grande mistura dos povos, encontra-se no país diferentes
culturas, dependendo da região que se visita, sotaques diferentes, culinária, estilos, festas típicas e até mesmo termos linguísticos originais de
regiões específicas. Também
acredito que somos bastante
acolhedores e abertos a conhecer novas pessoas. Acho
que somos comunicativos e
geralmente bem-humorados.
Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre Portugal e o seu País?
Na minha opinião, a maior diferença é a extensão territorial
e a facilidade de nos deslocarmos por Portugal. Quanto às
semelhanças, existem diversas coisas, porém têm sempre
alguma particularidade de
cada país, por exemplo o
idioma, o hábito de tomar café
e a paixão da população pelo
futebol.
Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
Acho que no começo estranhei o frio, mas aos poucos
consegui adaptar-me. Outro
facto que também deu algum
trabalho foi providenciar toda
a documentação necessária
para a permanência temporária no país.
Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspiram?
Portugal e os portugueses inspiram-me a conectar-me com
as pessoas, a ajudar, a promover eventos do bem e a reforçar a importância de se aprender outros idiomas. |

