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INQ Já alguma vez se sentiu discriminado por ser filho de pais portugueses? 
 
INF16 Nunca. Nunca, nunca.  
 
INQ Nunca aconteceu isso?  
 
INF16 Sempre, sempre {a}, sempre me senti {a} imigrante aqui em França e em Portugal, mas 
nunca me senti discri-, discriminação nenhuma lá, por acaso até não, nem cá nem lá. Mas 
sempre houve aquela, aquela ideia que aqui em França és um imigrante, és filho de imigrante, 
e lá em Portugal és imigrante também. Mas as tuas raízes não sabes onde é que elas estão, 
realmente. 
 
INQ Mas sentias-te imigrante aqui? Ou sentes-te imigrante aqui em França? 
 
INF16 Eu realmente… Não, imigrante agora n-, enfin, agora não, agora sou adulto, já não, mas 
quando era pequeno, era, uma pessoa sente-se sempre um bocadinho. Mas não havia 
discriminação como, não havia racismo, não havia nada (…).  
 
INQ Foi complicado arranjar trabalho? 
 
INF16 Não. 
 
INQ Não, porquê? 
 
INF16 Porque é que não foi complicado? Porque foi muito trabalho para arranjar. Foi preciso 
muita paciência, muito trabalho, muitos esforços. E, e não, por acaso até tive a oportunidade 
quando comecei a trabalhar, quando acabei os meus estudos, de encontrar as boas pessoas 
num bom momento, mas como digo sempre, as pessoas encontram as pessoas num bom 
momento é porque também fazem um esforço para arranjarem, não é? Portanto, tive aquela 
oportunidade, trabalhei muito trabalho, dei muito tempo ao meu trabalho, graças a Deus hoje 
em dia já consegui uma boa coisa. 
 
INQ Agora que estamos a falar de trabalho gostava que me falasse um pouco do seu trabalho, 
em que consiste, e como são as relações laborais entre colegas? 
 
INF16 Portanto, {a} o meu trabalho é pedólogo. A pedologia {a} consiste em, em tudo o que é 
tratamento a dos pés, a nível dos pés, e da postura global do corpo, {a} que se resolve com 



palmilhas ortopédicas. Voilà. {a} Esse trabalho pede, são três anos de estudos, {a} depois do, 
do décimo segundo, do baccalauréat, não sei como se diz em português mas... Do décimo 
segundo, e depois eu fiz uma outra especialidade, tive o meu diploma, e depois fiz uma 
especialidade no desporto, ainda são mais três anos universitários. Tu podes fazer em 
conjunto também com o teu trabalho. {a} Então ao todo são, é preciso contar seis anos de 
estudos. Porque eu tirei uma especialidade no desporto, o que me permitiu trabalhar de, na 
auto-competição no desporto, aqui em França. Há doze anos que já, já, já trabalho no 
consultório. E a, e desde, já há uns seis, sete anos já tive ideias de ir trabalhar para Portugal. E 
desde que a selecção portuguesa de basquetebol participou no campeonato europeu de 
basquetebol pela primeira vez. {a} Eu tinha boas relações com o médico da selecção, {a} já 
conhecia há muitos anos e {a} que lembrou-se da pedologia e como tinham lá muitos feridos, 
chamaram-me para trabalhar com eles. Desde aí tivemos com um colega meu francês que veio 
de lá comigo para trabalhar com a selecção. Tivemos bons resultados sobre os tratamentos 
que fizemos lá. Tivemos um, conseguimos ter um artigo num jornal Português, no Record, e 
desde aí, desde o ano passado, já trabalhei com o Benfica, este ano volto, no dia 6 de Agosto 
vou lá estar três dias no Seixal para trabalhar com os jogadores e equipar os jogadores de 
palmilhas. Bem, isto tudo para dizer o quê? Que realmente consegui, hoje em dia, na minha 
vida profissional, graças aos estudos que eu fiz e tudo, consegui realizar o meu sonho, quer 
dizer, trabalhar aqui em França e poder, como dizia há bocadinho, {a} guardar uma certa 
presença também no, no país dos meus pais. 
 
INQ Como é que tem sido o relacionamento com os franceses, pacífico ou não? 
 
INF16 Sempre! Não… Sabes que o português quando está aqui em, em… Portanto, que é 
emigrante, seja aqui em França ou noutro país, o português parece sempre muito, muito, tem 
muita, como é que se diz? Fierté, orgulho, tem muito orgulho ,a- do país dele, na… Eu já nasci 
cá, não é? Portanto, já, já… Não nasci lá em Portugal, mas temos sempre muito orgulho no 
nosso país. Portanto, há sempre aqueles confrontos. Eu tenho primos na América, tenho a, 
tenho amigos portugueses também noutros países de todo o mundo e quando falo com eles é 
sempre, o resultado é sempre o mesmo, nós temos muito orgulho de ser português. {a} Acho 
que de vez em quando o, a, Portugal não, não (…) suficientemente, {a} não marca tanto o valor 
{a} desse orgulho que têm os imigrantes para Portugal. A… Eu acho que somos poucos 
considerados por isso. E realmente {euh} é, é só ver uma coisa, vou-te dar só um exemplo. A, a 
selecção portuguesa, no outro dia estava a falar com o, com o jogador da selecção portuguesa 
de basquet, foram jogar à “Isselândia” [Islande / Islândia] há uns, um mês, a primeira coisa que 
ele me disse foi «Eu fiquei {a} surpreendido de ver português na sala, em “Isselândia” [Islande]. 
Mas português mesmo de “Isselândia” [Islande].» Portanto os portugueses estão por todo o 
lado. Eu acho que a relação que nós temos com os franceses, por o meu caso, pá, há sempre 
aquela relação de, uma, um, {a} de imigrante, pá! A relação é sempre muito boa! No trabalho 
eles realmente têm imagem do português como muito trabalhador, muito corajoso, mas de, 
têm muita simpatia pelos português, o que não é o caso por outras, por outros tipos de 
imigrantes, não é? Mas pelos português têm muito, muito simpatia por eles. Eu acho que as 
nossas relações são boas, mas há sempre aqueles jogos de {a} concorrência, que seja futebol, 
que seja basquete, que seja rugby, que seja… Pelo meio do desporto, há sempre aquelas 
coisinhas que, aquelas brincadeiras, que a gente tem. Aquelas bocas que nós mandamos de 
vez em quando. Mas se não são sempre boas as relações. 
 
INQ Costuma ir de férias a Portugal? 
 
INF16 Tento ao máximo de ir de férias. Agora…  
 
INQ Em que altura e quanto tempo mais ou menos? 



INF16 Em geral, no mês de Agosto, mínimo de tempo quinze dias. Agora com o trabalho que 
tenho feito lá, tento lá ir duas a três vezes durante o ano e a ver se vou continuar a ir mais, 
mas para o trabalho. Mas também gosto de ir a Portugal porque sinto muitas saudades. Faz 
bem {euh}, descansa a cabeça! 
 
INQ Após tantos anos a viver em França tenciona voltar para o país natal dos seus pais? 
 
INF16 Já pensei. Já pensei muito nisso, em regressar ,euh- e é verdade que desde que…  
 
INQ E porque é que pensa nisso? 
 
INF16 Pensei! Não penso, pensei. Pensei porque, porque {euh} com o trabalho que eu faço, era 
uma boa oportunidade de eu ir lá trabalhar e desenvolver esse trabalho, e ajudar muitas 
pessoas que eu conheço lá, também. Agora desde que comecei a trabalhar lá, em Portugal, 
{euh} dei-me conta que era, seria muito complicado para mim ir lá viver. Não por causa do 
trabalho que eu faço, porque eu se fosse lá trabalhar com o meu trabalho {a} e com os me-, 
com os meus conhecimentos, {a} vivia tão bem como aqui. Depois a, fui sempre a, a, a mi-
*nha+… Cresci aqui, tive aqueles facilidades que temos aqui em França que em Portugal uma 
pessoa dá-se conta, quando vem de fora, que há muitas dificuldades, que as pessoas têm e 
que é preciso mesmo muita coragem para lá estar viver, e não sei se eu suportaria isto. Por 
isso é que… Não diga que não faça um dia, mas só acho que mais vale estar do, de um lado da 
barreira do que noutro. E eu como sou filho de imigrante e sempre {a} me senti dos lados do, 
dos mais, fracos ou…?  
 
INQ Ou dos mais protegidos?  
 
INF16 Mais protegidos. Sei que, se vou lá trabalhar, vou estar do outro lado e não concordam 
com a minha mentalidade, e por isso é que não vou. 
 
INQ Que balanço faz da sua estadia em França ao longo destes anos? 
 
INF16 Positivo. Foi muito positivo, foi muito bom! {a} Graças à França {a} tive uma boa, tive 
oportunidade de estudar, tive oportunidade de passar os concursos que eu passei na minha 
profissão, {a} ter certamente as oportunidades que tenho hoje em dia em Portugal para 
trabalhar, porque tirei o curso aqui em França, porque tenho aqui os conhecimentos, em 
França. Portanto, cá em França só, só boas coisas. Positivas. 
 
INQ Por último tinha aqui uma pergunta, ia pedir-lhe que me contasse um pequeno episódio, 
uma história que se tenha passado, que o tenha marcado de uma forma positiva ou negativa… 
 
INF16 Em Portugal? 
 
INQ Aqui em França, aqui em França. Pode ser algo que seja recente ou que seja algo mais 
antigo. 
 
INF16 Em relação com Portugal ou não? 
 
INQ Pode ser em relação com Portugal, sim. 
 
INF16 Uma história muito positiva. Vou contar uma muito simples. {a} Que não aconteceu cá, 
mas que tem, de uma certa maneira, uma relação muito positiva com o que eu pude viver 
aqui. Quando comecei a trabalhar no Benfica, {a} portanto o ano passado, tive a oportunidade 



de encontrar um homem, um jogador, um grande jogador que eu, como, que nos fez sonhar 
aqui em França, nós imigrantes, que chama-se Chalana. Está no, na equipa técnica do Benfica. 
E a, a última vez que fui lá fiz, fiz-lhe palmilhas, ao Chalana, e a, e estava a tomar um café com 
ele e, não sei, houve um momento onde eu realizei que estava a tomar um café com o 
Chalana. E eu disse assim ao Chalana, «Ó senhor Chalana!», por-[que]chamam senhor Chalana, 
«Senhor Chalana, o se-[nhor] Chalana dá-se conta que o senhor Chalana e a sua equipa fizeram 
chorar montes de imigrantes em França em 84?» E eu, em 84, tinha quê, tinha uns, espera aí, 
69, tinha… 
 
INQ Quinze anos.  
 
INF16 Quinze anos, portanto, na idade onde realmente há sempre aquela concorrência com os 
amigos franceses, que a gente, quando jogava a bola…  
 
INQ Havia rivalidades.  
 
INF16 Vá lá, aquelas rivalidades. De vez em quando jogava à bola, jogávamos os portugueses 
contra os franceses, tudo bem. Aqueles jo-[gos] (…) E eu dizia assim ao senhor Chalana, «Dá-se 
conta que eu até chorei quando o vi perder na meia-final?» {a} E, no espaço desse momento, 
realizei que, a pessoa que me fez sonhar naquele momento, eu aqui em Paris, {a} como filho 
de imigrante, eu estava a falar com ele e estava ao pé dele. E isto para mim marcou-me muito. 
Marcou-me imenso porque {a} … Porquê? Porque… Tenho uma relação entre a minha vida, 
aqui em França, e a imagem que eu tinha do meu país, Portugal. E, e realmente foi… Eu acho 
que é um episódio que me marcou muito. E há pouco tempo. Há dois anos. Já vou para os 
quarenta anos. Foi preciso chegar aos trinta e oito para realizar isso. E nesse momento disse 
assim, «Realmente a minha vida está-se a resumir a isto.» A estes sonhos que eu tive quando 
era miúdo, {a} destes futebolistas português, desta música portuguesa que a gente ouvia aqui, 
enquanto éramos imigrantes. E, hoje em dia, estou, agora aqui, na presença dele. E é 
engraçado, porque estava outro dia a falar com um amigo meu que se chama Joaquim Sousa, 
que trabalha num banco, num banco português. Aconteceu-lhe a mesma coisa co-, co-, com 
um antigo Presidente da República que chama-se Mário Soares, {a} onde ele disse que 
realmente, quando era novo, {a} ele tinha uma admiração por aquele homem e que, graças ao 
trabalho dele, conseguiu um dia encontrar o Mário Soares e ser amigo com ele. Ter a, uma 
cumplicidade, com ele. E eu, hoje em dia, posso dizer que tenho uma cumplicidade com o 
Chalana e acho que o, realizei um sonho, para mim. Nunca pensava, quando tinha os quinze 
anos, aqui em França, em Paris, imaginar um dia que podia tomar um café, chamar o Chalana 
ao telefone. Para mim era um sonho. E realmente realizei-o. Foi realmente uma, uma parte 
que me marcou, foi uma boa parte positiva. 
 
INQ Pronto, obrigado pela sua colaboração. 
 
INF16 E é tudo?  
 
INQ E é tudo. 

 


