
Transcrição da entrevista: 

Informante: nº9   

Célula: 3 

Data da gravação: Agosto de 2009  

Geração: 1ª   

Idade: 63          Sexo: Feminino    

Tempo de gravação: 11.58 minutos 

INQ Como é que surgiu a decisão de vir para França? Foi assim de um dia para o outro? Como 

é que decidiu vir para cá? 

INF9 Isso vai ser “duro” *dur+ para mim explicar. Eu, não fui eu. Foi quando ele disse para vir 

aqui, para França. Ele mandou tirar o passaporte. Depois eu tirei o passaporte e depois eu vim 

para aqui, para a França. Vim junto com ele, ele foi lá buscar a gente.  

INQ Mas veio por vontade própria, não é, ou…? 

INF9 Ah, sim senhor. E gostei muito de vir para a França. Tive pena de deixar a família. Mas 

gostei muito de vir para a França. Tive pena de deixar a família, mas gostei muito de vir para a 

França. E já fui uma vez de vez para Portugal, que ele me levou, mas agora disse agora «Já não 

me levas mais, que eu gosto muito da França». E temos lá casa e tudo, mas não… Vou lá de 

“vacanças” *vacances+ sempre, mas gosto muito da França. Ele diz que vai de vez, que vai de 

vez, mas eu não vou. (…) Enqu-, enquanto as minhas filhas forem vivas, daqui não caminho.  

INQ Conte-me, só um bocadinho, como é que decorreu a sua viagem até chegar cá.  

INF9 Muito bem.  

INQ Queria saber, assim, alguns pormenores. O que é que se passou na viagem…  

INF9 Há tanto ano… 

INQ Não se lembra? Que me queira contar… 

INF9 Foi entrar no avião lá e sair aqui. Acabou-se. [risos] 

INQ Quem é que a foi levar, quem é que a foi buscar aqui? Ainda se lembra, ou não?  

INF9 (…) Não sei, já não me lembra. Chama o meu homem! Mas ele também não sabe. Eu acho 

que foi ele lá buscar a gente, à Madeira. Já não estou certa.  

INQ Mas veio de avião? E depois? 

INF9 Foi de avião. Foi de avião.  



INQ E foi complicado arranjar trabalho aqui, ou não? Teve apoio por parte de algum emigrante 

ou por parte dos franceses para arranjar trabalho, ou como é que foi? 

INF9 Quando eu comecei a trabalhar era, o meu homem era, era chef d’équipe e eu depois 

comecei a trabalhar com ele. Não, antes. Ainda não era “gardioua” *gardienne+, aqui. Quando 

eu che-, quando eu cheguei aqui, a França, tinha uma sobrinha aqui a trabalhar, numa 

entreprise, depois ela foi para a Madeira. E, então, eu fiquei “na praça dela” *à sa place+.  

INQ Quanto tempo? Não se lembra? 

INF9 Quanto tempo…? Trabalhei uns dez anos. Numa entreprise, a fazer ménage. Mas 

trabalhei só dois anos, ao cabo de dois anos arrumei um emprego de vez para a Madeira. 

Fomos de vez para a Madeira. Mas depois, quando eu cheguei aqui, fui outra vez para o 

mesmo patrão.  

INQ E, então, o que é que fazia no seu trabalho? Eu queria que me falasse, assim, um 

bocadinho, em que é que consiste o seu trabalho, como é que eram as relações com os seus 

colegas?  

INF9 Era a fazer ménage, nas escadas. Era muito “duro” [dur]! Trabalhava-se muito e ganhava-

se pouco. [risos] Naquele tempo!  

INQ Era difícil? 

INF9 E os doze anos, andava aí a trabalhar (…) já ganhei bem. 

INQ Mas era o mesmo trabalho ou era outra coisa diferente? 

INF9 Era a fazer ménage igual. Fazer ménage, mudar botões, das luzes, quando o ascensor 

estava em panne, abria o ascensor [risos] para as pessoas saírem.  

INQ Então, mas… Primeiro fez ménage? E depois…?  

INF9 Ménage nas escadas. E depois fui outra vez para uma torre de dezoito étages fazer 

ménage. Fazia uma torre todos os dias. Fazia ménage na torre. Uns dias a lavar, uns dias a va-, 

a varrerem. Depois, quando faltava lâmpadas, eu tinha que meter, quando faltava botões 

partidos, eu tinha que meter os botões. Quando as pessoas ficavam presas, dentro do 

ascensor, quando eu podia abrir, quando estava no “paliere” [palier], eu abria e eles saíam, 

mas quando estava entre dois “palieres” *paliers+, chamava o meu homem e ele ia lá acima, à 

cabine. 

INQ O “paliere” era o quê? Era o andar, era? 

INF9 Vá lá, o andar. *risos+ Depois… Aquilo chama-se de um “paliere” *palier+ a outro.  

INQ Ah, está bem.  

INF9 Quando ficava contra os muros, eu abria o ascensor, não via as pessoas, estava contra os 

muros, eu chamava o meu homem, ele ia à cabina, levantava a cabina…  

INQ E as relações com os seus colegas, como é que eram? 



INF9 Tudo bem, graças a Deus.  

INQ Tudo bem? E o relacionamento, como é que tem sido o relacionamento com os franceses, 

ao longo destes anos todos aqui em França? 

INF9 Não sei explicar isso.  

INQ Explique como… Se se tem dado bem ou não… 

INF9 Ah, sempre bem, graças a Deus! Sempre bem! Entretanto, fiz com portugueses com 

franceses, nunca tive problemas com ninguém. Gostava muito… Ah, eu quando eu cheguei cá, 

à França, conhecia muitas portuguesas onde eu habitava. E tinha as portuguesas aqui como a, 

pessoas do continente, não eram da Madeira. Era tudo do continente. Gostava muito delas. 

Elas eram muito ami-, muito amigas e eu também era muito amiga delas, nunca tive 

problemas com nenhuma. E, hoje em dia, estou sempre contente com as minhas amigas. Já 

não mo-[ro] não, já não mora nenhuma à minha beira, mas, de vez em quando, agora vejo 

sempre elas (…) vamos para um rancho português. E, então, vejo as minhas amigas. E, às 

vezes, quando se vai ao Domingo à missa, também se vejo muito, muitas amigas do, daquele 

tempo, que onde eu habito, agora, elas já saíram todas. 

INQ Anda num rancho é? Já há muito tempo? 

INF9 Deve ser o… Eu, eu não, eu não canto, só vou ver!  

INQ Não canta, nem dança?  

INF9 Não senhor. É o meu marido que toca ‘arrachão’ [rajão].  

INQ E com os outros emigrantes, aqui em França, como é que foi o relacionamento? Foi bom, 

foi mau?  

INF9 Tudo bom!  

INQ É? 

INF9 Cá para mim foi tudo bom, graças a Deus.  

INQ Nunca teve assim problemas? 

INF9 Não senhor.  

INQ Nem com outros emigrantes sem ser portugueses? 

INF9 Nunca tive problemas com ninguém, graças a Deus.  

INQ Qual é que acha que é o país que lhe oferece melhores condições de vida, Portugal ou 

França? 

INF9 França!  

INQ Porquê?! 



INQ Para mim foi França.  

INQ Diga-me porquê! [risos] 

INF9 Porque gosto muito da França. Nunca me faltou nada, graças a Deus, não senhor. Bah oui, 

o que é que eu ganhava (…) em Portugal? Era trabalhar nas fazendas, bordava um bocadinho, 

nunca tinha nada! Aqui, graças a Deus… 

INQ Então acha que aqui tem melhores condições de vida? 

INF9 Ai, eu gosto mui-, eu gosto muito da França. E para ganhar, ganha-se melhor do que em 

Portugal. Penso que sim! [risos] 

INQ E acredita que a vida dos seus filhos é hoje em dia melhor do que seria se não tivesse 

emigrado? 

INF9 Ah, hoje em dia, é melhor!  

INQ É? E porquê? 

INF9 Elas estão muito bem, graças a Deus, ao Nosso Senhor.  

INQ É?  

INF9 Todas têm casa, todas ganham.  

INQ Após tantos anos de ter estado aqui, em França, tenciona regressar definitivamente à 

Madeira? 

INF9 Definitivo, não quero!  

INQ Porquê? [risos] 

INF9 Porque gosto muito da França.  

INQ Ai, é? 

INF9 Gosto muito da França, tenho aqui as minhas filhas. Não tenho ninguém na Madei-, na 

Madeira! Tenho família mas… Primeiro estão os filhos. Vou deixar os meus filhos para ir para a 

Madeira com quem? Com irmãos e ‘irmães’? Eles estão lá conta (…) e eu estou aqui ao pé das 

minhas filhas. Eu já disse ao meu homem, «Tu, seja o que for, mas enquan-*to+ … Eu posso 

morrer aqui…» Dizem que se sabe onde é que se vai morrer. «mas enquanto que as minhas 

filhas estiverem aqui, quero estar à beira delas». Se eu morrer, morri. Mas vou morrer um dia, 

se Deus quiser.[risos] 

INQ Pois. Todos nós, não é?  

INF9 Às ve-, as vezes quando a gente se zanga um com o outro ele diz-me assim, «Vou-me pôr 

a andar para a Madeira, tu ficas (…) com as filhas!» Eu digo, «C’est pas grave! Vai com Deus!» 

[risos] 



INQ [risos] Então, se eu lhe pedisse para me dizer, o que é que acha deste tempo todo que 

viveu aqui em França, dizia bem ou dizia mal? Que balanço é que fazia? Que avaliação é que 

fazia disto tudo?  

INF9 Não tenho nada a dizer. Tudo bem! [risos] 

INQ É? Foi bom, então? 

INF9 Gostei muito!   

INQ Pronto só tinha mais uma pergunta, também já fiz ao seu esposo, há pouco, que era para 

me contar assim uma história que tivesse mexido consigo, a nível positivo ou negativo, que a 

tivesse feito sentir muito emocionada. Assim, uma história que quisesse partilhar comigo. Que 

tenha vivido aqui, em França. Pode ser uma coisa que tenha acontecido há pouco tempo, ou já 

há mais tempo… Um história, assim, que queira contar… Algo que tenha mexido consigo. Pode 

ser uma coisa positiva, boa ou menos boa, pronto. Não se lembra assim de nada? 

INF9 [hesitação seguida de risos] Eu não chego a perceber essa question. 

INQ Não? Sei lá, uma história, uma coisa que tenha acontecido na sua vida, que a tenha feito 

sentir um aborrecimento, ou então uma felicidade. Uma coisa boa, ou uma coisa má… Que a 

tenha marcado, portanto que tenha ficado na sua lembrança, não é?  

INF9 [risos] Eu tenho uma, mas não digo. [risos] 

INQ Não? [risos] E não tem mais nenhuma que me queira dizer?  

INF9 Não tenho. [risos] 

INQ Nem quer contar um bocadinho? Assim, só? Eu vou escrever sobre os emigrantes, mas 

não vou pôr lá o nome de ninguém.  

INF9 Ah, moi, je m’en fous, pode pôr o meu nome, não me interessa. Eu não estou dizendo 

nada, eu estou dizendo tudo bem. Acho que sim!  

INQ Mas não vai aparecer o nome de ninguém! Vou falar sobre a experiência, sobre as 

pessoas, que línguas é que elas falam… 

INF9 Não sei o que foi que ele disse. Ele agora não me deixa… *risos+ (…)  

INQ O que ele me contou foi, foi uma que ele até se emocionou, e até chorou aqui comigo, há 

bocadinho.  

INF9 O que é que seria? 

INQ Não sei se foi dos problemas que ele teve… Ah, já sei! Foi uma rapariga que ele encontrou 

uma vez num apartamento e chamou a polícia e… 

INF9 Ah, oui, oui. É rapazes que tinham violado… 

INQ Foi uma coisa que o marcou negativamente.  



INF9 Ah, oui. Ah, ele chora muito 

INQ Pois. Realmente foi um assunto muito delicado.  

INF9 Ah, problemas desses, eu nunca tive!  

INQ Então, não quer contar aquela que você sabe? 

INF9 Está bem assim. Não tenho mais nada a dizer.  

INQ Está bom. Obrigado, obrigado pela colaboração.  

INF9 Por nada. Por nada.  

INQ Fico-lhe imensamente obrigado. Está bem? 

INF9 Eu não sei explicar muito bem as coisas. [risos] 

INQ Então não soube?! Tivemos aqui uma conversa como pessoas grandes. [risos] 

INF9 Ele é muito boa cabeça, o meu homem. Fica-lhe tudo na cabeça. Eu queria ter uma 

cabeça como a dele. Eu queria ter a cabeça que ele tem. Mes-, mesmo as minhas filhas… Mas 

você sabe, quando eu cheguei aqui, à França, anda-[va], não falava com ninguém. Era pôr as 

crianças à escola, para casa, pôr as crianças à escola, para casa. Nunca saía… Falava assim com 

as portuguesas. Tive tantos anos aqui assim, sem, sem trabalhar. Sem falar, faz-se de conta, 

com ninguém. Quando eu comecei a trabalhar, comecei com as portuguesas, era tudo 

português, que se falava, umas para as outras. Quando eu fui, que andei a fazer ménage no, 

no… Eu cá digo uma torre, chama-se uma torre, lá em baixo não sei como é que se chama em 

Portugal… 

INQ Um prédio.  

INF9 Vá lá, um prédio! *risos+ É um prédio. Era só “arabes” *arabes] e pretos! [risos] Franceses, 

tinha poucos. Aquilo era “Bonjour Madame! Bonjour Monsieur” *risos+ Coisa pouca aprendi. 

Quando havia um problema na casa deles, eu ia lá ver. Quando não ia ver, mandava o meu 

homem. Quando o meu homem chegava a casa, eu explicava-lhe, ele ia lá ver. Voilà. E assim lá 

passei a minha vida aqui, em França. Eu gosto muito da França! Se eu morrer em França, fico 

na França! Eu digo-lhe a ele, quando ele, quando ele morrer, se ele morrer primeiro do que eu 

(…) não vou para Portugal!  

INQ Obrigado!  

INF9 Olhe, desculpe. Eu não sei explicar bem.  

INQ Obrigado, obrigado.  

 

___________________________________ 

Nota do transcritor: Entrevista com interrupções de outros informantes (esposo do inquirido 9 e irmã), as quais não 

foram tidas em consideração.  


