DISCURSO DIRETO

SER PORTUGUÊS
NA DINAMARCA É…
Cristina Amaro tem 42 anos e é natural de Lisboa, de onde partiu há nove anos para Copenhaga.
Atualmente trabalha num restaurante espanhol e nos tempos livres dedica-se a unir os compatriotas
no país escandinavo, através da página www.portuguesesnadinamarca.com
e do grupo Facebook “Portugueses em Copenhaga”

S

er tratado e tratar
todos por TU e não
por VOCÊ;

Ter uma vida equilibrada: 8 horas para dormir, 8
horas para trabalhar e 8 horas
de tempo livre;
Sermos valorizados pelo que
somos enquanto pessoas e
não pelo que fazemos em
termos de trabalho;

Saber que, se os meus filhos
resolverem ir para a universidade, o Estado garante a
educação gratuita e ainda lhe
garante um subsídio mensal;
Viver num país onde a taxa de
abstenção é reduzida, onde
as pessoas veem com atenção
o que se passa na política e se
interessam com os problemas
atuais;

Tirar os sapatos sempre que
se entra em casa, mesmo
alheia;

Ter a casa cheia de velas a
iluminar as noites longas de
Inverno;

Andar de bicicleta para todo
o lado, a ouvir “As Manhãs
da Comercial” a sorrir e
sentir-me mais perto dos
outros;

Não passar o sinal vermelho
nem que a rua esteja deserta;

Não ver televisão durante as
refeições;

Andar sempre à procura
de produtos portugueses e
assim ajudar a economia do
nosso país;

Pagar muitos impostos mas
em troca usufruirmos de um
sistema de saúde e de educação gratuito;

Sermos embaixadores do
nosso país com cada estrageiro que conhecemos;

Não nos preocuparmos com
a inscrição escolar dos nossos
filhos porque é feita automaticamente de ano para ano e não
comprar material escolar porque é fornecido pela escola;

Sentir que mesmo com
saudades de Portugal aqui é
a nossa casa.

Ter os filhos a trabalhar desde
os 13 anos aprendendo assim o
que custa a vida e a dar valor a
todas as profissões;

50

Ir para a praia de cobertor,
almofadas e grelhador e
ficar até ao fim do dia para
jantar;

Cristina circula de
bicicleta pelas ruas
de Copenhaga

PORT.COM PORTUGAL E AS COMUNIDADES

