
é complicado viagens para Portugal como já te disse era só eu que fazia então a gente 

tinha uma dada pela empresa por mês que era a do fim do mês a empresa é que pagava 

tudo normalmente eu vinha de quinze em quinze dias mas nós entre nós pagávamos a 

viagem para baixo e vínhamos já ao nosso custo cada vez que cá vinha perdia uma 

média de seiscentos setecentos euros para vir cá ir e vir era normalmente o que eu 

perdia tanto eu como qualquer um que viesse pronto tudo bem até aí mas esse ainda 

agora de quinze em quinze dias família cá longe lá se os os Domingos eram os dias que 

custavam mais porque a gente não fazia nada estávamos o Domingo não se trabalha mas 

pronto a gente já trabalhava ao Sábado com muita sorte os espanhóis não trabalham ao 

fim de semana a partir das duas da tarde de Sexta-feira acabou não há trabalho para 

ninguém e podíamos a gente vinha sempre Sexta e Sábado e o Domingo lá 

principalmente onde eu estava agora há dois meses no distrito de Soria para irmos a um 

café era dez quilómetros para ir a um supermercado era mais vinte para ir ao 

hipermercado era cinquenta ir a um centro comercial era cinquenta e mesmo que fosses 

a um centro comercial a um Domingo está tudo fechado só tens restaurantes abertos 

mais nada os centros comerciais não abrem e eh pá os Domingos era o pior dia para tu 

passares depois era toda a gente estava dependente de mim eu se quisesse num 

Domingo não me levantar da cama era obrigado a levantar-me porque aquele queria ir 

ao café e porque aquele queria não sei quê eu era obrigado a levantar-me e ir levá-lo 

todos têm os seus direitos e não íamos estar ninguém é obrigado a estar na cama o dia 

todo pode ficar à hora que quisesse apesar de depois não havia ali nada né no Verão 

ainda nos safámos que tínhamos as festas que eles fazem festas em tudo o que é aldeia e 

mais alguma coisa dava para a gente ir divertir-se um bocadinho Sábado à noite até à 

última festa que houve confusão e acabou-se as festas já não houve festas para ninguém 

não foram dois colegas nossos estavam lá na equipa que se pegava os dois bêbedos 

atravessaram pegaram-se andavam à porrada partiram o vidro da carrinha nova foi 

complicado e eu vim-me embora e eu disse nessa altura já era para ter de me vir embora 

e e eu não estava para aturar bebés nem histórias destas de bêbedos não não vim para ali 

não fui para Espanha para esse com esse sentido ir aturar os outros e depois se a gente 

ficasse em casa assim muito tempo muitas horas nesses sítios sem nada para fazer 

começava a ser stressante mesmo entre nós depois quanto mais tempo estávamos sem 

vir a Portugal o stress ainda era maior então havia alturas que já andávamos todos às 

bocas uns com os outros ali e depois porque estávamos bastante isolados de tudo e tudo 

mesmo como quisesse eh pá não estou para vos aturar agarrava e saía nenhum podia 

fazer isso eu era o único que podia agarrar e se quisesse agarrava na carrinha e pirava-

me      
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