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INQ Já alguma vez se sentiu discriminado por ser filho de pais portugueses?  

INF15 Aqui em França? 

INQ Aqui em França, sim. 

INF15 Um bocado.  

INQ Pode-me contar em que contexto é que isso ocorreu? 

INF15 Olhe, um exemplo, estamos num, num, num, a ver um jogo de bola, uma coisa assim, o 
pessoal está sempre a… Portugueses… Parece que não gostam dos portugueses, o pessoal 
aqui, parece que não gostam dos portugueses. 

INQ E sentiu isso? 

INF15 É, é.  

INQ Mas isso foi em ambiente de… Não foi em casa? 

INF15 Não. Foi cá fora! Assim à, aqui, assim, às ve-[zes] estamos entre amigos a ver um jogo de 
bola, uma coisa assim, os franceses, quem diz os franceses, outra raça. Os portugueses, parece 
que são invejosos dos portugueses cá. Os portugueses, cá, conseguem, são trabalhadores, não 
sei... Acho, sinto, sinto, sinto um bocado.  

INQ Foi complicado arranjar trabalho?  

INF15 Não.  

INQ Porquê? 

INF15 Porque o meu pai era patrão e como deixei a escola, fui logo trabalhar com o meu pai.  

INQ Isso foi quando? 

INF15 Foi há vinte anos. Deixei a escola aos quinze anos, tenho trinta e cinco, há vinte que 
trabalho com o meu pai.  

INQ Eu gostava que me falasse um pouco do seu trabalho. O que é que faz, em que é que 
consiste o seu trabalho… 



INF15 ,a- Ajeito carros, tenho uma oficina… É só, eu, o meu pai e a minha mãe. Temos uma 
oficina por conta própria e vá lá. É ajeitar carros, para os clientes, e, e o nosso trabalho é 
ajeitar carros, bom, automóveis, vá lá. E não há… 

INQ Mas fazem todo o tipo de…  

INF15 Todo, toda a marca, não há, não temos uma marca, faze-[mos] todo o tipo de carro. Mas 
fazemos muito carros antigos.  

INQ Mas fazem todas as, a nível de chapa, pintura, mecânica… 

INF15 É tudo, fazemos tudo! Electricidade, mecânica, pintura, bate-chapas, e fazemos muito 
carros antigos. Que é uma paixão que temos, eu e o meu pai. Carros velhos. 

INQ E depois esses carros, são para venda ou…? 

INF15 Não, são clientes, e há muitos que vão para, para expos. É por isso que eu também, ao 
Domingo, ando sempre nisso. Faço muito carros quando… Passa em revistas e tudo. Vá lá. É 
uma paixão.  

INQ Está bem. E as relações? Neste caso, trabalha com o seu pai, não é? Como é que são as 
relações entre os colegas de trabalho? 

INF15 São boas.  

INQ São boas? 

INF15 São boas. Sim, sim. São boas.  

INQ E o relacionamento com os franceses ao longo destes anos todos? Como é que tem sido? 

INF15 Mais ou menos. Sim, sim. Tenho amigos, meus, amigos próprios, franceses, que vão ter 
comigo no mês de Agosto, a Portugal. Gostam de ir a Portugal. Tenho, e tenho grandes amigos 
franceses, tenho. Tenho.  

INQ Mais do que portugueses? 

INF15 Não. Tenho mais amigos portugueses, mas tenho muitos amigos franceses. E bons 
amigos!  

INQ E eles vão muitas vezes a Portugal? 

INF15 Vão, vão todos os anos. Tenho, tenho um, vai todos os anos, ainda agora, eu não fui, 
mais ele vai lá e vai ter com os meus pais. Ele gostou de Portugal e gosta dos portugueses e, 
até ele quer aprender a falar português e é francês, mesmo, puro!  

INQ E com os outros emigrantes ou com pessoas de outras nacionalidades, como é que tem 
sido o relacionamento, aqui, em França?  

INF15 Acho, acho bom. Tem passado bem. Estamos todos cá para a mesma coisa. Para 
trabalhar, para viver. Está tudo.  

INQ Nunca teve nenhum problema? 

INF15 Não, não. Quando era mais jovem sem-*pre+, mas, assim… Não, nunca tive problemas.   

INQ Costuma ir de férias a Portugal? 



INF15 Costumo. Todos os anos.  

INQ Queria que me contasse o que é que costuma fazer nas férias, quando está lá. 

INF15 Vou… Quando era solteira, estava sempre na casa dos meus pais, não é? No Minho. E 
agora casei, estou sempre, passo u-[ma], como vou sempre três semanas, uma semana no 
Minho, nos meus pais, outra semana quan-[do], com os meus sogros, e outra semana com a 
minha mãe em Lisboa, passo uma semana em Lisboa. Tenho lá família, em Lisboa. E vá lá. A 
minha sema-[na], as minhas férias são isso, todos os anos. Uma semana nos meus pais, nos 
meus sogros e na minha mãe, em Lisboa.  

INQ E depois costuma fazer o quê, nas férias? 

INF15 Na, na, na do meu pai, estamos no Minho, que lá é mais a terra, e tudo, estou, descanso. 
Com o meu sogro também descanso, mas lá para a zona da minha mãe é praia e, e mais festa!  

INQ E costuma ir quanto tempo e em que altura do ano?  

INF15 Mês de Agosto. Este ano não vou porque a minha mulher está grávida. Se não, é sempre 
no mês de Agosto. É quando uma pessoa fecha a oficina, também. Fechamos a oficina e, aí, é 
que se pode ir.  

INQ Após tantos anos de permanência, aqui em França, já algum dia pensou regressar à terra 
natal dos seus pais?  

INF15 Já. Já. Ainda nem fui por causa da minha mulher.  

INQ Mas pensou, porquê? 

INF15 [risos] Nasci cá, mas sou português e gosto de Portugal. E queria ir embora e se fosse… 
Quero, ainda quero ir, mas a minha mulher não quer. Eu queria ir para Lisboa. Quero ir.  

INQ Mas acha que Portugal dava melhores condições de vida do que aqui? 

INF15 Qualidade de vida! Eu queria uma qualidade de vida. Para ganhar a vida também aqui 
ganha-se, e, lá, se uma pessoa quer trabalho, também ganha. Queria não ganhar dinheiro, mas 
qualidade de vida, para mim e para os meus filhos. É mais isso que eu, que eu gostava.  

INQ E, aqui, acha que não tem essa qualidade? 

INF15 Não. Aqui é, é só trabalho e nada, poupa-se um bocadinho para ir para o mês de Agosto 
e mais nada. Acho. É uma vida de stress, aqui. E lá, acho, acho eu, não sei, que nunca vivi lá, 
mas tenho amigos, já, quatro, quatros amigos já foram de vez e não querem voltar para a 
França. Da minha idade, que nasceram aqui.  

INQ E foram… Da segunda geração? 

INF15 Foram, foram. E os pais estão cá, e eles foram. Tenho uma prima e três amigos meus, 
mesmo amigos, e não querem voltar para a França. E os pais estão cá.  

INQ E eles conseguiram depois instalar-se lá em baixo? 

INF15 Conseguiram, conseguiram. Foi, eles disseram, “foi duro” *cela a été dur+ os dois 
primeiros anos, a integrar-se, lá. Uma pessoa quando vai lá é sempre emigrante. “Foi um 
bocado duro” *cela a été un peu dur+, mas agora não, não trocam Portugal pela França.  



INQ Você aqui sente-se imigrante, mesmo tendo nascido aqui? 

INF15 Sim, e lá também!  

INQ E lá, também? 

INF15 E lá, também.  

INQ Agora gostava que me fizesse um balanço, uma avaliação do tempo todo que viveu aqui 
em França. O que acha disto aqui, do país e assim?  

INF15 Acho bem, que é um país, é um país (…) não posso falar mal da França. Gosto muito dos 
imigrantes e, é triste eu dizer, matou muita fome, a portugueses que vieram de lá para aqui. 
Uma pessoa não pode falar mal da França. A França é, foi sempre França, e será sempre 
França. Mas, bom, o coração puxa para lá. E eu, não sei. Gosto de lá e não nasci lá. Mas gosto 
de Portugal e, não sei porquê. Nem, nem eu sei porquê. E foi eu, aos de-[zoito], fui eu, aos 
dezasseis anos, que quis ir ao tribunal como se chama aqui, fui assinar o papel, que eu não 
queria ser francês. Se não, era francês directo, aos dezasseis anos. Eu não quis.  

INQ Ai foi? 

INF15 Quis ser português. Não sei.  

INQ E porquê? 

INF15 Não sei. Não sei. Até, até eu não sei!  

INQ Eu tenho entrevistado algumas pessoas da segunda geração e quase todas têm a dupla 
nacionalidade.  

INF15 Mas eu não quis! Não sei, é... Sou português, mais nada! [risos] Já a minha mulher, não. 
Tem a dupla. E o, e o meu filho também. Mas eu nu-, olha, é uma asneira, não sei...  

INQ Pois. Então que avaliação é que faz? Acha que foi bom, foi positivo este tempo todo aqui, 
em França?  

INF15 É bom, é. É. É bom, é. Uma pessoa não pode falar mal, é bom.  

INQ Pois, eu ouvi há bocado que está a construir casa, não é? 

INF15 Estou. Estou. Não, comprei, já é terceira. Comprei uma, uma pequenininha quando 
casámos, um apartamento, um estúdio, pequenino. Depois o meu filho veio ma-, mais 
depressa do que eu pensava. Vendemos, comprámos outra casa melhor. Uma casa, agora, foi 
mesmo uma vivenda, e agora estamos à espe-[ra], estamos à espera do segundo, vendi  e 
comprei outra maior. Mas estou a refazê-la, nu-… E um dia mais tarde é (…)  

INQ Está com ideias de a vender? Está com ideias de regressar a Portugal? 

INF15 Ai, tenho! A mulher não, não quer, mesmo, mas eu… (…) *risos+ 

INQ Vai ser um problema depois. Por último, gostava que me contasse uma história, um 
pequeno episódio que o tivesse marcado. Uma coisa que o tivesse deixado muito feliz ou 
muito triste. Aqui, em França. Pode ser uma coisa que se tenha passado há pouco tempo ou já 
há muitos anos.  

INF15 Como? Uma coisa feliz?  



INQ Sim. Que o tivesse deixado muito emocionado, uma coisa que tivesse acontecido, não 
sei… Ou, então, uma coisa que o tivesse deixado triste, como quiser.  

INF15 Olhe triste, olhe, uma pessoa ouve sempre. Ain-, ainda ouvi, ‘onte’, no noticiário, uma 
‘camionete’ de emigrantes, vinham de férias para Portugal, (…) um desastre em, nas Landes, lá 
para a zona de Bordéus. Um morto, seis feridos, isso a mim… Coitado, trabalham todo o ano, 
para ir lá ver a família, e para mim isso é triste. Quando se fala de portugueses… Todo o 
pessoal, todo o pessoal, pode ser marroquinos, quando querem ir para a terra, uma pessoa, 
depois, já não fala disso. Mas hoje estava a ouvir o noticiário, coitado, iam, iam, iam para a 
terra ver a, o familiar, e não chegaram lá. Isso, para mim, é triste. E quem diz ao ir, quem diz ao 
vir, também. Regressa pa-, para a França, para a Alemanha, para vir, para trabalhar outra vez, 
e acontece isso. Isso, para mim, é triste!  

INQ Quando costuma ir a Portugal de férias, costuma levar carro ou… 

INF15 Sempre, sempre. Sempre.  

INQ E a viagem não é cansativa, não?  

INF15 Uma pessoa quando vai, não pensa. Mas é cansativa, é.  

INQ Ainda demora muito tempo? 

INF15 É. É.  

INQ Está bom. Só mais uma pergunta, relativamente ao… Disse-me, há pouco, que costumava 
falava com o seu filho em casa em que língua? 

INF15 Em francês e em português. Mas falo mais francês.  

INQ Porquê? Ele não percebe português? 

INF15 Ele percebe, mas é envergonhado. Não puxa, eu falo f-[rancês], português e ele ri-se 
para mim. E eu, às vezes, vejo com o meu pai, o meu pai fala português e ele responde-lhe. E a 
mim, não. Sente-se envergonhado. Não sei para quê. Quer dizer, foi ele que quis na escola, foi 
ele que quis fazer o português, hein? E é um doente, mesmo, por Portugal, hein? É bandeiras, 
no, no quarto, de Portugal. É doente por Portugal. Ai, isso, para ele, Portugal é…  

INQ Está bom. Pronto, obrigado pela colaboração.  

INF15. De nada.  

INQ Obrigado!  

 

 


