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O patriotismo
Eles têm muito orgulho da sua cultura e do seu país. O futebol 
é uma tradição e é como uma segunda religião para os 
portugueses .Quando é dia de jogo, as pessoas se reúnem em 
cafés, na casa de um vizinho ou de um amigo para assistirem 
juntos e aproveitarem a magia do desporto.

 A família e a humildade
A família é muito importante para os portugueses. É uma 
prioridade para eles. Eles podem sempre contar com a família 
e isso oferece estabilidade. Esta é também a razão pela qual os 
jovens moram com os pais por muito tempo antes de terem a 
própria casa.

Os portugueses são muito humildes, independentemente da 
sua classe social, eles manterão sempre os pés no chão e 
tratarão sempre as pessoas da mesma maneira.
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A educação 

Os portugueses são muito 
bem educados. O termo "com 
licença" é utilizado em quase 
todas as situações. Significa 
"desculpe", e usamo-lo muito 
em Portugal. Por exemplo, há 
sempre quem dê o lugar nos 
transportes públicos aos mais 
velhos.

O esforço 

São trabalhadores. As 
pessoas em Portugal 
trabalham muitas horas por 
dia. Lojas e restaurantes em 
centros comerciais, por 
exemplo, não fecham até 
cerca das 22h, ou até 
mesmo à meia noite nos 
fins de semanas. Eles 
trabalham duro pelo pouco 
que ganham.

A diversidade de 
idiomas 

Muitos deles falam inglês e 
francês. Até mesmo as 
gerações mais velhas falam 
essas duas línguas. Esta é 
uma grande vantagem 
porque muitos estrangeiros 
vêm a Portugal para estudar 
e nem todos aprendem 
Português durante os 6 ou 
12 meses da sua estadia.

A SOCIEDADE PORTUGUESA E 
A VIDA NOTURNA 

PORTUGUESA 
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A vida Noturna  
A vida noturna portuguesa faz parte dos costumes de 
seus habitantes.

O Bairro Alto é um bairro composto de ruelas cheias de 
bares onde centenas de pessoas ficam do lado de fora, na 
rua, bebendo e conversando com outros, na rua da 
Atalaia ou rua Rosa por exemplo. Os portugueses 
também têm o hábito de irem ao Cais do Sodré para 
conviver e beber com amigos à noite.

Um pouco mais tarde, os jovens vão geralmente a 
discotecas na avenida 24 de julho, a beira doTejo 
como K Urban Beach, Lust in Rio, Bolero, Lux 
Frágil etc...

A gastronomia 

Essa nação tem o hábito de 
frequentar restaurantes típicos 
do seu país, tendo orgulho da 
sua gastronomia conhecida 
pelos os seus pratos de mariscos 
mas também por certos pratos 
de carne como o bitoque por 
exemplo.

Aliás, durante o mês de 
junho, várias festas dos 
santos populares são 
organizadas por todo o 
país, onde jovens celebram 
com música pimba, bebem 
cerveja e comem 
sardinhas.
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