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INQ Então, eu gostaria que me contasse como surgiu a decisão de ter emigrado para o 
estrangeiro, de ter vindo trabalhar para França. 

INF10 Ora a decisão veio {euh} quando tenho amigos que são muito queridos, franceses, que 
conheci desde miúda e que, depois, houve uma altura em que as coisas estavam a correr mal a 
nível familiar por, por uma situação de doença do meu pai, e para me vir libertar dessa 
situação, durante um tempo, deixei aquilo que estava a fazer em Portugal, e vim para França 
para fazer unicamente francês. Portanto, estive cá, vim cá para estar o máximo três anos e 
ainda cá estou. 

INQ Conte-me como correu a sua viagem até à sua chegada a França, veio logo para Paris? 

INF10 A viagem, vim directamente para Paris justamente com esses amigos, de carro. E foi 
com eles que vivi uma série de anos. 

INQ E correu tudo bem na viagem? 

INF10 Sim, sempre, sempre. 

INQ Foi complicado arranjar trabalho posteriormente? 

INF10 Não, porque quando vim {euh}… Portanto, fui, fui guardar miúdos {a}, conheci os, os 
jardins todos de Paris, conheci os conservatórios, conse-, conse-, conheci todos os teatros 
infantis, portanto e… Foi a minha vida, foi guardar miúdos, durante o dia como estudante e à 
noite quando os pais saíam. Portanto, tive a possibilidade de ter um vocabulário muito 
rapidamente a nível infantil que não conhecia. E depois, e a minha evolução vem mesmo do 
facto dos miúdos, muitos, serem, irem ao, aos conservatórios porque faziam música, outros 
faziam teatro, outros que tinham, que iam ao cinema, portanto tudo isso aproveitei porque 
tinha, tinha vinte anos. Pronto.  

INQ Agora queria que me falasse um pouco do seu trabalho, em que é que consiste e como é 
que são as relações entre os colegas? 

INF10 O trabalho actual, actual é no notário, não é? Mas passei aproximadamente por todos 
até hoje. A relação com os colegas é uma relação que é boa, em geral, salvo que, dadas a 
situação actual, em que os números são maiores, e que há, que o comportamento que se deve 
ter com as pessoas… Portanto, e como os horários mudaram, esse contacto humano, que era o 
contacto real e rico, passou a ser um contacto de passagem. O que eu acho que, a longo 
termo, é grave, e que estou em profundo desacordo. 



INQ Houve uma desumanização? 

INF10 Pronto. Havia uma humanização diferente. Não que eu queira o passado, a gente tem 
que ir sempre para a frente, mas há coisas essenciais que nunca se devem perder. E eu tenho 
muito medo que o facto de não haver contacto entre as pessoas e a praça, e a, e a, e a 
velocidade com que as coisas vão, {a} se perca o, na passagem o essencial. 

INQ Como tem sido o relacionamento com os franceses? Pacífico ou… 

INF10 (…), o relacionamento com os franceses é um relacionamento que sempre foi bom. Não 
tenho nada a dizer. {a} Sei que muita gente teve {euh}, quer dizer, a nível de racismo, que 
sentiu isso na pele, eu tive muita sorte até hoje, tenho amigos praticamente de, de muitas 
nacionalidades que conservo e que visito, visito muitas vezes. 

INQ10 Tinha aqui outra… E com os outros emigrantes como é que tinha sido o relacionamento, 
mas já vi que foi bom. 

INF10 O relacionamento com os emigrantes, quer dizer a nível mesmo da emigração, o 
contacto que tenho é praticamente no consulado, não é? Tive ao princípio {a}, porque fiz 
traduções, também, ao princípio para, para a Segurança Social e para outros organismos 
humanitários, mas, mas foi, foi um, um relacionamento mais super-, superficial, no sentido 
que não tava mesmo dentro do meio, quer dizer, era consciente daquilo que se passava mas 
tava, tava noutro meio. 

INQ Do que conhece de Portugal e de França, qual é o país que oferece melhores condições de 
vida? 

INF10 São países diferentes, mas todos têm um encanto grande. 

INQ Após tantos anos de permanência em França, tenciona regressar ao seu país natal? 

INF10 Não, não posso regressar ao meu país, mas vou ficar entre os dois, ou entre três ou 
quatro que conheço muito bem. 

INQ Que balanço faz ao longo da sua estadia ao longo destes anos aqui em França? 

INF10 Foi o balanço que devia fazer. Eu tomei a decisão que devia tomar na altura devida. E a 
vida que tenho é aquela que escolhi, não tenho nada a dizer. 

INQ Por último, gostaria que, se fosse possível, partilhasse comigo um pequeno episódio que a 
tenha marcado pela negativa ou pela positiva… 

INF10 Tanto faz pela negativa ou pela positiva, tenho vários, tenho vários e, e eles são de tal 
maneira positivos, porque a gente aprende sempre, que não tenho nenhum a di-[zer], a contar 
especialmente. 

INQ Muito obrigado pela sua colaboração. 

INF10 Nada, nada. Pronto.  

 


