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INQ Como é que surgiu a decisão de ter emigrado para França? 

INF8 *…+ porque o meu irmão estava cá e a minha irmã e disse-me para vir para cá, sempre 

ganhava mais um bocado, não é? E então meti-me a vir. Mas bom, ao princípio foi um bocado, 

um bocado difícil. Porque bom, à, à uma deixei a família, não é? E depois prontos {a}, o tempo 

passou-se.  

INQ Agora queria que me contasse como é que correu a sua viagem até à sua chegada a 

França, se veio logo aqui para a região parisiense… 

INF8 Bah, quer-se dizer {euh}, eu já bem, bem, bem, já não me lembro que já foi há trinta e 

nove anos e ,a-… Eu seu que vim de comboio, vim de, foi de comboio e foi de, de camioneta e 

depois vim de comboio outra vez. E {a}, e depois viemos para Paris. Vim para Paris, para aqui 

para “Calombes”*Colombes]. 

INQ E depois a viagem, tem algum pormenor assim que se lembre que seja importante contar?  

INF8 Não. Não, a viagem… 

INQ Foi a salto, não foi?  

INF8 Foi a salto mas, quer-se dizer, nós tínhamos de estar {euh}, quer-se dizer, o, o, o passa 

[dor], como é que se diz, o passador, ele já estava tudo coisa, a gente temos que passar à 

noite, de noite. A imagem que eu tenho é passado de noite, escondidos, era sempre de noite, 

e em Espanha, para atravessar para irmos para o comboio. Não, primeiro foi para a camioneta, 

para o autocarro. Naquela altura, era o autocarro. Viemos de comboio, até Espanha, de 

Espanha ‘pare-*mos+’,{a} ‘mudemos’ e depois, bom, como ela era a, a sal-, a salto, não é? 

Viemos e {a}, e foi {a}… Depois viemos para o comboio outra vez. Mas foi de noite, ‘passemos’ 

uns caminhos velhos, os coisos, tudo escuro, tudo… Nem sei por onde é que já passei sequer. E 

{a}… Não, foi um bocado difícil, foi um bocado difícil.  

INQ E então depois chegou cá e foi complicado arranjar trabalho?  

INF8 Não, não, porque nu-, não foi complicado porque a minha irmã trabalhava nessa fábrica e 

a, e metero-me lá. Fui logo “embochada” *embauchée+, mas como eles viram que a idade não 

correspondia, tive que vir para casa {a} três meses.  



INQ Eles queria uma idade superior?  

INF8 Queriam até aos dezoito anos, era a partir dos dezoito anos é que eles podiam 

“embochar” *embaucher+. E, então, estive três anos, três meses à espera, e depois três meses 

fui para, fui outra vez para a fábrica. Não, em, em trabalho não tive problemas. Não tive 

problemas…  

INQ Mas teve apoio por parte de alguns colegas emigrantes ou por parte de familiares ou 

franceses?  

INF8 Foi, foi o meu irmão, foi o meu irmão. O meu irmão e a minha irmã, que estava cá. Donc 

que eu vim para casa do meu irmão e a minha irmã também estava na casa do meu irmão, e 

eu vim para casa do meu irmão. Donc, não vi… A dificuldade, a dificuldade que eu tive foi 

deixar a família, foi mais, foi mais difícil, não é? E a… Bom e a depois a língua, depois a bom, 

muitas coisas, depois oh, tudo, non? Mas a... Depois a… Ao princípio foi difícil, foi duro! Mas 

bom.  

INQ Agora, eu queria que falasse do seu trabalho, o que é que faz, em que é que consiste o seu 

trabalho no dia-a-dia?  

INF8 Hoje?  

INQ Sim, hoje em dia ou então se quiser falar noutros trabalhos que tenha tido. 

INF8 Hoje em dia estou a olhar por uma velhota e {a}… Faço comer, vou com ela passear {euh}, 

vou às compras, faço-lhe a limpeza, falo com ela. Falo muito com ela que ela está sempre, 

sempre, sempre a falar comigo e, prontos, passa-me o tempo assim.  

INQ E como é que são as relações com os seus colegas de trabalho?  

INF8 Quer-se dizer, colegas de trabalho, só trabalho eu, só, nessa, nessa velhota, só sou eu, eu 

saio a outra entra. Donc, não nos vimos assim {a}, coisa. Mas com a família, e tudo, passa-se 

muito bem. Eu sou conservada como família, ela não é como mulher de limpeza, é, é… 

INQ Já lá trabalha há muitos anos? 

INF8 Já há dezassete anos. Já, já é muito ano. E ela, agora vou de férias, e ela está toda 

preocupada, que {a}, que vou de férias, vai ficar sem mim, para ela é, vai ser muito 

complicado. É a vida!  

INQ Vai sentir a ausência?  

INF8 Vai sentir a falta, vai sentir a falta.  

INQ E o seu relacionamento com os franceses, ao longo destes anos todos aqui em França, 

como é que foi, foi bom?  

INF8 Foi bom. Não tenho que dizer porque trabalhava na fábrica e trabalhávamos {euh} 

muitas, muitas mulheres, juntas, e nunca tive problemas. Em tudo, nunca tive {euh}, nunca 

tive problemas.  



INQ Correu sempre tudo bem.  

INF8 Correu tudo sempre bem, era sempre bem aceitada por todos os lados. Nun-, nunca fui… 

Depois, um dia, enervei-me daqui de França fui para Portugal. Fui trabalhar lá para Portugal, 

trabalhei lá pa-, na fábrica do (…) da Saudade, em Braga. Quando foi o 25 de Abril {euh}, eles 

puseram tudo à porta. Donc, como eu estava há pouco tempo, tocou-me a mim, e eu toca 

outra vez de vir para França, outra vez. 

INQ Ainda trabalhou lá algum tempo então? 

INF8 Trabalhei lá três meses, três ou quatro meses. E depois veio o 25 de Abril, prontos, já, 

depois já, o pessoal todo embora e eu como era das mais novas, eu e muito gente, não é, 

puseram, mandaram tudo embora. E eu toca a vir outra vez, mas, aí, vim para Haute-Savoie, 

que é para Annecy. E foi lá que conheci o meu marido. 

INQ E esteve lá muito tempo ainda? 

INF8 {euh} Quer-se dizer, estive lá um ano, em Annecy. A minha ma-, a minha filha nasceu, lá, 

em Annecy, e depois vim para aqui, para Paris, outra vez. Não gostava da, da Haute-Savoie. 

[risos] 

INQ E porque é não gostava de lá estar? 

INF8 {euh} Haviam muitos portugueses, muitos homens. E eu não gostava daquele ambiente. 

Porque eu estava habituada a Paris. E aquilo era, como é que eu hei-de explicar, aquilo, ali era 

uma, sei lá como é que eu hei-de dizer, como em Portugal na, nas pessoas, nas aldeias. A 

Haute-Savoie, mais ou menos, vê o que é? E {a}, e eu não gostava daquilo, era muito… Não 

gostava! 

INQ E com os outros emigrantes aqui em França ao longo deste tempo todo, como é que foi o 

relacionamento? 

INF8 (…) eu sempre me dei bem com toda a gente, nunca, nunca tive problemas. Não… Éramos 

{euh}… Tenho sempre gente aqui, vem gen[te] sempre a minha casa, não, não tenho, não, não 

tenho problemas. Não... Bom, a gente sente a falta lá de baixo, não é? Mas, bom, não é como 

a gente vai e saia da, da, da, da, de se habituar, mas, prontos, é difícil, hein. É difícil, mas 

prontos ,a-…  

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

INF8 Quer-se dizer, eu, se me der a escolher, eu prefiro Portugal. Isto a cem por cento. Nobre 

de vida, assim para lá estar… {euh} O que eu não gosto de Portugal, não é que não goste de 

Portugal, eu gosto de Portugal, mas é o, o, os médicos é que é o mais complicado. Porque, lá, 

em Portugal, dizem, hein, que não sei, que eu não… Eu, quando lá vou, que as minhas filhas 

estão doentes ou assim, eu não tenho, não tenho problemas. Mas mete um bocado medo {a}, 

por causa do, dos médicos, não é? Porque nós aqui é diferente. Nós aqui temos tudo, a 

medicina está muito avançada, que não digo que não tenha lá bons médicos em Portugal, que 

há, mas a-, aqui é diferente. Mas {euh} a mim, se me dessem a escolher, (…) é Portugal, pois. 



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

emigrado? 

INF8 Isso aí, não sei. Isso aí, era ta-, talvez {euh} fosse diferente, pior. 

INQ Pior? 

INF8 Pior. Era capaz. Não sei, mas eu acho que era capaz, que era ser pior.  

INQ E porquê? 

INF8 Bah, porquê ,a-…? Penso que… Não sei, bah, não sei, ou é por eu vir para aqui, estar cá. 

Bom, que elas têm outra, tiveram tudo o, o que era dado, não é? E eu acho que em Portugal 

que não podia dar o que lhe dei, o que lhe dou, não é? Ainda hoje, podia dar a, a elas. O que 

lhe dou hoje, em Port[ugal], se estivesse em Portugal, acho que não, não sei.  

INQ Após tantos anos de permanência aqui em França tenciona regressar a Portugal? 

INF8 Se Deus quiser.  

INQ Porquê e quando? 

INF8 Ah, porque é o nosso país, “dejá” *déjà+ ou uma. E {a}, quando for para a reforma, eu 

penso de ir para Portugal. É sempre o, foi sempre o meu coisa {a}, ir para lá para baixo.  

INQ Que balanço é que faz da sua estadia aqui em França, ao longo destes anos todos? Qual é 

o balanço que faz, qual é a opinião que tem disto aqui em França? 

INF8 Opinião, disto? Assim como? Opinião? 

INQ A nível geral de trabalho, de viver, das condições de vida… 

INF8 Eu sou muito, como é que eu hei-de dizer, eu… 

INQ Acha que mereceu a pena ter vindo para França? É um balanço no fundo de… 

INF8 Sim, sim, não digo o contrário porque… Eu acho que se lá estivesse, em Portugal, a gente 

não sabe, não é? Eu não sei. Mas o, o meu dever, o meu v-, ver, eu acho que aqui, que é muito, 

para mim foi muito melhor. Foi muito melhor porque que, bom, a, não tinha o que tenho, se 

tenho a certeza que não tenho o que tenho o, lá em Portugal, acho que não, não. Não da 

maneira que nós estávamos lá, não. É muito melhor aqui (…) de coisas de, de, assim de vida, 

não é? Agora, dizer assim, que me dissesse assim, «Olha, gostas mais de Portugal ou da 

França?» Eu digo que é Portugal. “Magré” *Malgré+ que estou aqui, ganho dinheiro, ou isto, 

para mim é Portugal. [risos] É assim!  

INQ Pronto e tenho uma última pergunta, queria que me contasse uma história, um pequeno 

episódio que a tenha marcado de forma positiva ou negativa, algo que tivesse mexido consigo 

e que queira partilhar aqui comigo. Durante esta estadia aqui em França, pode ter sido uma 

coisa que tivesse acontecido há muito tempo ou recentemente. 

INF8 Mas ,a-…   



INQ Um episódio que a tenha marcado, ou uma coisa que tenha sido muito boa ou muito má. 

INF8 Muito boa, puf, não vejo que… Boa ou fraca, que me marcasse, não vejo…  

INQ Com a qual se tenha sentido assim, emocionada ou… 

INF8 Emocionada, puf…  

INQ Não se lembra assim de nada? 

INF8 Não, não estou a ver assim… Que me marcasse, assim coisa? 

INQ Sim.  

INF8 Não, a não ser a morte do meu irmão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. 

Não, que me marcasse me-, mesmo assim, não, não me recorda.  

INQ Algo que lhe tivesse acontecido ou assim que… 

INF8 Que aconteceu? Não estou, não estou a ver assim… Que me marcasse mesmo, não estou 

a ver assim, coisa.  

INQ Uma coisa que a tenha feito muito feliz ou muito triste. Não se lembra assim de nada? 

INF8 Eu acho que é mais, eu acho que é mais pa-, para triste do que pa-, assim coisa. Não sei, 

não sei, não, não, que me dissesse assim… Não, não vejo… Que me marcasse assim… Bom, há 

coisas que a gente marca que não, mais umas que outras, não é? Mas que… Não estou a ver, 

assim. (…) tenho… Não sei, não sei, não. Estou a pensar, que me venha à, à ideia, não vejo. Não 

estou…  

INQ O nascimento de alguém ou de algum neto, ou assim… 

INF8 Ai, de nascimento, ai isso, isso é… Nascimento foi do mais velho {o}, meu neto, não é? E 

do, do, do, do segundo, mas {euh} que me marcasse, mesmo assim coisa, foi o, o meu neto 

primeiro! 

INQ Ai é? 

INF8 Porque aquilo dá {euh}… Estou toda contente, toda… (…) ainda hoje, não é? Que é, vai 

fazer dez anos e, para mim, aquele menino é como se seja meu filho. Que é {a}… Agora até já 

está no pai e sinto-me assim um bocado coisa, mas hoje vi-o, já fiquei toda contente.  

INQ O mais velho? 

INF8 O mais velho. Ai, este então nem, este é criado com nós, a bem dizer. Muito {o}… Quando 

foi o coisa dele, nasceu também… Fiquei muito contente. Mas (…) o neto que nasce fica a 

gente toda contente. É. É.  

INQ Está bom. 

INF8 É só isso?  



INQ Obrigado pela colaboração.  

INF8 Nada então, se puder fa[zer] a, coisa no que eu veja mais {euh}…  

INQ Agradeço-lhe a sua disponibilidade e a colaboração, obrigado. 

INF8 Nada. Esteja à vontade.     

 


