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“As pessoas da Letónia são
bastante tímidas e calmas, mas
amigáveis e confiantes”
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Quais as motivações para
eleger Portugal como destino para estudar fora?
Escolhi estudar em Portugal,
porque queria ver a magnificência da natureza e da arquitectura do país, bem como conhecer novas pessoas, explorar novas tradições e desenvolver-me num ambiente totalmente novo para mim.
Além disso, Portugal é o melhor destino para o meu programa de estudos no estrangeiro.
Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que significado tem para si?
O objecto especial que trouxe
do meu país foi uma pulseira
da Letónia que diz “alguém te
ama na Letónia”, o que significa que não sou esquecido
mesmo quando estou longe
da minha família, amigos, parentes e da minha cidade natal.
O que merece ser visitado

no seu país?
No meu país, recomendo que
visitem Riga, a capital da Letónia, que tem um encanto peculiar e uma arquitectura brilhante. Também aconselho a
visitarem Liepaja, a cidade da
música, ondas e ventos. A Letónia é muito rica em locais de
natureza lindíssimos, nomeadamente, parques naturais
(um deles na minha cidade,
Tervete), reservas naturais,
percursos pedestres, miradouros, e até trilhos aéreos
nas árvores, entre outros.
Que prato típico da sua
cidade/país aconselha? Porquê?
Os pratos típicos que gostaria
de recomendar são o pão de
centeio, a sopa fria (beterraba,
ovos, pepino, endro e outros
ingredientes) e ervilhas com
carne. Estes pratos não são
comuns noutros países, mas
representam o meu país
muito bem, não deixando os
turistas indiferentes.
Que música/escritor/artista/personalidade destaca do seu país? Porquê?
Gostaria de destacar Raimonds Pauls, um dos compositores mais brilhante da Letónia de todos os tempos. Uma
personalidade muito especial
foi Imants Ziedonis, cujas
obras são maravilhosas e
cheias de emoção. São ricas
em expressões artísticas e instruções de vida.
Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
As características mais evi-

dentes das pessoas da Letónia
é que são bastante tímidas e
calmas, mas amigáveis e confiantes. É de ter em consideração que não somos muito sociáveis, e que necessitamos de
algum tempo para nos sentirmos mais à vontade e libertos.
Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre Portugal e o seu País?
A maior semelhança é que as
pessoas se interessam por
dançar e cantar, e honram-no.
A maior diferença é a natureza
e o temperamento das pessoas.
Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
A maior dificuldade da minha
integração foi compreender a
forma como os portugueses
se cumprimentam, porque na
Letónia é totalmente diferente.
Qual o melhor momento
(ou o mais engraçado) que
viveu em Portugal?
O momento mais marcante
em Portugal foi o Carnaval
em Fevereiro, no qual também participei. Irei sempre
lembrar-me da música divertida, das danças lúdicas e dos
fatos glamorosos do Carnaval.
Em que é que Portugal ou
os portugueses o inspiram?
Portugal inspira-me pelo encanto da natureza: falésias,
oceano, laranjeiras, limoeiros,
montanhas, dias solarengos.
Os portugueses inspiram-se
por serem muito gentis e
prestáveis, estão sempre a
sorrir e dispostos a ajudar em
qualquer situação. |

