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▶O mundo no Politécnico de Leiria

“O povo espanhol destaca-se por
ser simpático e acolhedor”
Que prato típico da sua
cidade/país aconselha?
Porquê?
Existem muitos, mas o meu
favorito é a tortilha espanhola
de batata porque tem ingredientes muitos simples, mas o
seu resultado é espectacular.
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Quais as motivações para
eleger Portugal como destino para estudar fora?
Elegi Portugal devido à proximidade cultural com o meu
país (Espanha), devido ao
idioma, aos costumes, à proximidade das pessoas, entre
outros. Além disso, o português parece-me um idioma
maravilhoso que queria
aprender.
Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que significado tem para si?
Não, não trouxe nenhum objecto específico do meu país.
O que merece ser visitado
no seu país?
Se visitar Espanha é altamente recomendável que conheça cidades como Barcelona, Madrid ou Sevilha devido à sua riqueza cultural.
No entanto, também existe
uma Espanha rural não tão
conhecida, que se tiver
tempo, também vale a pena
descobrir.

Que música/escritor/artista/personalidade destaca do seu país? Porquê?
É uma pergunta muito difícil
porque me vêm muitos à cabeça. Se tivesse que destacar
um, poderia dizer Pedro Almodóvar, por exemplo. É director de cinema, guionista e
produtor que tem tido muito
êxito nacional e internacionalmente nas últimas décadas.
Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
Penso que o povo espanhol
se destaca por ser simpático e
acolhedor, bem como pela
sua atitude de superação que
o faz ultrapasar dificuldades.

às vezes tinha que me esforçar muito mais durante as aulas para acompanhar o ritmo.
Qual o melhor momento
(ou o mais engraçado) que
viveu em Portugal?
Para mim, os melhores momentos em Portugal foi ver o
impresionante pôr-do-Sol
nas falésias, vendo o Sol a
pôr-se no mar. Sem dúvida
que será uma das coisas que
mais sentirei falta.
Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspiram?
O que mais me inspira nos
portugueses é a sua generosidade, uma vez que durante a
minha estadia em Portugal
recebi muito apoio e ajuda,
tanto por parte dos profesores como por parte das pessoas que me rodearam, sobretudo desde que se instalou
a pandemia que estamos a
enfrentar. |

Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre
Portugal e o seu País?
Creio que os dois países são
muito semelhantes, pelo que
não senti uma mudança cultural significativa.

Existe uma Espanha
rural não tão
conhecida, que se tiver
tempo, também vale a
pena descobrir

Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
O mais difícil na minha adaptação foi habituar-me à minha vida quotidiana em outro
idioma, uma vez que cheguei
a Portugal sem saber quase
nada de português, pelo que

O meu [prato] favorito
é a tortilha espanhola
de batata porque tem
ingredientes muitos
simples, mas o seu
resultado
é espetacular

