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1. Qual o 1.º impacto do país? 
 

“Uma simples ida ao supermercado torna-se, no início, uma pequena dor de cabeça…” 

 

omeçando pela linguagem, essa é uma barreira notória, pois, apesar dos portugueses terem 

estado cá, a língua oficial sempre foi o cantonês, sendo, o português, a segunda, pelo que 

encontramos a nossa língua em todas as placas das ruas e em certos estabelecimentos. Tendo 

o cantonês uma escrita com caracteres chineses, uma simples ida ao supermercado torna-se, no 

início, uma pequena dor de cabeça, quando nos deparamos à procura do código de barras por 

todas as estantes para sabermos o preço de um determinado produto que queremos comprar. 

 

2. Como foi sair da zona de conforto? 

“Termos vindo para Macau foi das melhores decisões que tomámos na nossa vida.” 

 

ermos vindo para Macau foi das melhores decisões que tomámos na nossa vida. Macau não se 

trata de uma região influenciada pela cultura ocidental, trata-se, sim, de uma região com 

caraterísticas orientais, notando-se, em grande parte, a influência chinesa. Macau é uma 

excelente oportunidade de conhecer a Ásia, oportunidade esta que, talvez, no futuro, seria 

pouco provável surgir, pelo que recomendamos vivamente a vinda de outros estudantes. 
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3. O que é que têm a dizer desta experiência? 

 

“Viemos com Portugal na mente, mas saímos com Macau no coração.” 

 

uanto às pessoas, notamos uma diversidade de personalidades. Tanto encontramos pessoas 

acolhedoras, como a empregada de limpeza do nosso quarto e a segurança da residência, como 

pessoas mais reservadas, como a maioria das alunas provenientes da China Continental. Em 

relação a locais turísticos, em Macau podemos encontrar diversos, nomeadamente os típicos 

templos chineses, onde os crentes se deslocam para acender os incensos. É bastante 

interessante a época do Novo Ano Chinês, pois há imensas atividades ao ar livre, como os 

desfiles, que, neste ano, eram alusivos ao Galo. Esta região está muito bem situada, pois, a partir 

dela, podemo-nos deslocar a diversos destinos asiáticos, como fizemos, que ficam bem pertinho.  
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Viemos com Portugal na mente, mas saímos com Macau no coração. 


