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“A característica mais marcante
talvez seja a paixão pela vida,
por viver todas as emoções
da forma mais intensa”
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Quais as motivações para
eleger Portugal como destino para estudar fora?
Escolhi Portugal porque era o
meu sonho desde muito jovem. Adoro-o pela sua cultura, natureza, e em especial
pelo oceano.
Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que significado tem para si?
Não, trago comigo apenas o
essencial e nenhum objecto
em particular que me lembre
o meu país.
O que merece ser visitado
no seu país?
Cada cidade italiana tem a sua
própria beleza, obviamente
que recomendo as mais famosas como Roma, Florença

e Veneza, mas se quiser vivenciar a verdadeira ‘dolce vita’
tem que visitar as cidades que
são próximas do mar, não tão
sobrecarregadas pelos turistas. Em particular, recomendo
a Sicília, a ilha da beleza. Aqui
poderá ver igrejas, templos,
monumentos, pinturas e muitas culturas ancestrais que colonizaram esta ilha durante
anos. Também poderá ver
fantásticas florestas, praias,
vulcões e montanhas.
Que prato típico da sua
cidade/país aconselha? Porquê?
Se visitar a Sicília sugiro que
prove ‘Arancino’, ‘Parmigiana’
e lasanha.
Que música/escritor/artista/personalidade destaca do seu país? Porquê?
Tenho muito orgulho em ser
italiana devido aos músicos e
artistas do passado, como Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini, Caravaggio, Sandro Botticelli, Antonello da Messina,
Michelangelo Buonarroti,
Leonardo Da Vinci, Antonio
Canova e muitos outros.
Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
A característica mais marcante talvez seja a paixão pela
vida, por viver todas as emoções da forma mais intensa,
mas por vezes isso não é po-

sitivo. Outra característica é a
forte importância que damos
ao conceito de família.
Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre
Portugal e o seu País?
Quando cheguei aqui, a primeira impressão foi a semelhança da cultura portuguesa
com a cultura siciliana, especialmente para as pessoas
mais velhas, como as tradições religiosas, culinárias e
piscatórias. A maior diferença
é que os portugueses são pessoas mais descontraídas.
Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
Não tive nenhuma dificuldade em particular na minha
integração.
Qual o melhor momento
(ou o mais engraçado) que
viveu em Portugal?
Os melhores momentos foram, sem dúvida, aqueles que
passei a surfar no oceano.
Em que é que Portugal ou
os portugueses o inspiram?
Os portugueses inspiram-me
em muitos aspectos, como
pela adoração e importância
que dão ao poder da natureza, pelo facto de serem
sempre gentis e não te julgarem, e pelo seu estilo de vida
tranquilo. Não estão sempre
em hiperatividade como a
maioria dos italianos. |

