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INQ Como surgiu a decisão de ter emigrado para o estrangeiro? 

INF7 Como é que surgiu? Eu, mas eu ou… Primeiro veio o teu padrinho vá, mas depois sou eu. 

Foi ele que telefonou para lá a dizer que se eu quisesse vir para, para… Que tinha aqui 

trabalho, vá lá. E depois, a minha mãe disse que ficava com as raparigas, com as meninas, e 

ficou, e eu vim. E eu vim para França, quando che-*guei+… [risos] 

INQ Então decidiu assim, de um momento para o outro?  

INF7 Foi, foi. 

INQ E agora queria que me contasse como é que decorreu a viagem desde que saiu de lá até 

chegar aqui.  

INF7 A viagem… Vim na carreira até Vila Real. Depois de Vila Real, estivemos em Trás-os-

Montes, mas agora já aonde foi… Sei que estive que estive nu-, estive numa pensão, dormimos 

numa pensão, e foi no Inverno, vá, foi em Dezembro. E à noite estivemos ao lar, tinha lá uma 

grande chaminé já, e, e estivemos aí à lareira, depois fomos para o quarto e vim com uma 

mulher, que também veio ter com homem, mas trazia um menino e uma menina, com ela. Ela 

era de Amarante. Eu tomei conhecimento até foi por um tio do, do Zé que ele queria… ela 

também vinha e depois queria arranjar uma companhia e depois, vá lá, e viemos assim. E 

depois então ‘atravessemos’ a pé, quilómetros. E ‘atravessemos’ num ribeiro, calçados. 

INQ Já em Espanha ou dentro de Portugal? 

INF7 De Portugal para Espanha. O que é estava sol, sol clarinho. ‘Atravessemos’ um ribeiro, 

‘molhemo-nos’ todos e depois a andar até enxugou tudo, os pés e tudo, e eu com um moço às 

costas, dela, da outra. Ai, ainda foi. E depois ‘entremos’, já em Espanha, num comboio, no 

comboio. ‘Entremos’ no comboio e viemos para Paris. Até Paris, até Paris. E depois 

‘cheguemos’ a Paris, ela, a outra, foi ter com o marido, já estava uma cunhada… E o teu 

padrinho não sabia que eu que vinha na altura, não. E a, e ‘cheguemos’ a… Não havia telefones 

nem nada naquela altura, não telefonava nem nada, não se sabia. O teu {a}…  Cheguei a Paris, 

estava o marido da outra e uma irmã dele à espera dela. Depois fomos para casa dela e depois 

a irmã do marido dela e o namoro vieram-me trazer ali. Aqui a Carrières. Foi quando eu vim no 

carro com eles que eu aquilo… Que coisa tão linda! Era de noite, tudo iluminado! E eu disse 

assim, ai que coisa, que (…) Vá lá e depois, então, cheguei ali, à noite, devia ser o quê, onze 



horas, e estava tudo cheio de neve, tudo cheio de neve. Eles deram com a direcção, era acolá 

em Carrières no, no D, lá no patrão do teu padrinho. Ele morava dentro, dos portões, atrás. E 

eles foram de volta e começaram a chamar, começaram a chamar e o filho do patrão já estava, 

já tinha aparelhos que estava a falar com pessoas em Portugal.  

INQ Mas era telefone? 

INF7 Não sei o que era, era um aparelho que ele tinha, que ele às vezes dizia que falava com 

pessoas em Portugal. Jeunes de Portugal, porque ele até falava, ele até falava o Português 

meio… mas percebia-se bem.  

INQ Pois.  

INF7 Meio atra-… Vá lá. E então ele veio e o outro falou-lhe em francês. Disse que «Está aqui a 

mulher, aqui é que está fulano? Sim, sim.» Lá lhe disse em francês. E {a} e eu disse está aqui a 

mulher. E então, depois, ele abriu o portão e nós ‘entremos’ todos para dentro e o teu 

padrinho já estava na cama.  

INQ Ele pensava que vinha mais tarde, era?  

INF7 Ele não sabia, ele não sabia. E depois ele foi, «Hei, hei, E, E está aqui a sua mulher.» Ele 

disse-lhe em português, «Está aqui a sua mulher!» [risos] E vá lá, e foi assim.  

INQ E então, depois, quando chegou cá, foi complicado arranjar trabalho aqui ou…?  

INF7 Ah, ainda foi. Ainda foi, ainda estive dois meses sem traba[lho], era no Inverno, 

“dejá”*déjà+. Eles também, ele também estava aqui há pouquinho tempo. Vá lá.  

INQ Mas depois arranjou trabalho onde trabalhava o padrinho?  

INF7 Depois arranjei. Arranjei. Não, não, foi noutro. Às vezes fazia lá umas horas, mas não era 

diário, vá. Na fruta.  

INQ Então e para arranjar trabalho teve apoio por parte dos emigrantes que já cá estavam ou 

dos franceses, ou como é que foi?  

INF7 Depois fui para arran-… Não. Arranjei trabalho também num lavrador em Carrières, foi no 

F, que era, vá lá no… Já morreu até e {a}, e depois trabalhei lá o quê, três anos. Trabalhei três 

anos, mas depois eu já me custava, fazia onze horas por dia.  

INQ Pois, era muita hora! 

INF7 Era chuva, neve, a gente andava sempre com os casacos, com os fatos da chuva, vá lá. E 

depois, eu já não podia das costas. Quer-se dizer… Tinha du mal já a “arribar” *arriver+ a 

trabalhar das costas, eu queria mudar de trabalho. Um dia apareceu-me trabalho a fazer 

limpeza, numa entreprise.  

INQ Mas isso foi pouco tempo depois de ter chegado aqui? 

INF7 {euh} Três anos.  



INQ Já estava cá há três anos? 

INF7 O teu padrinho falou com um, falou com um, com um espanhol que era o chefe dessa 

entreprise, e depois ele disse-lhe, se houvesse lugar (…) «mas o que é para ela ir, tem que ir já! 

Não pode estar à espera que… pedir a conta no, no patrão que anda», pronto. E eu peguei, foi 

assim, um dia fui trabalhar de manhã e de tarde já não fui. Vá lá. Tanto que até depois a patroa 

{a} disse que disse que nunca soube por que é que eu me fui embora. E não, eu nunca lhe 

disse. E {a}, e foi assim. Mas fui para, para a limpeza, saía à meia-noite de casa. Fazíamos a 

limpeza em, em intermarchés como o, o Carrefour, o “Cler” [Leclerc], vá assim, até íamos para 

Paris. Íamos seis mulheres e o chefe, numa carrinha, vá lá. Íamos, saíamos de casa à meia-

noite. E depois, chegávamos a casa lá por volta do meio-dia. Depois, também, depois 

arranjaram-me trabalho numa fábrica na Glanzer, que era bem, era melhor o trabalho. Deixei 

de poder trabalhar, fui para Portugal. Estive lá dois anos. Quando foi o 25 de Abril, eu estava 

em Portugal. Estava em Portugal, até o teu avô andava a lavrar, eles a lavrar e eu assim, oh 

[demonstração através de gestos] a olhar para eles, não podia com um peso de quilo na mão. 

Estive lá dois anos. Até deixei caducar os papéis. Tudo. Depois, depois ele começou a dizer 

para eu voltar, voltei. Depois fui aqui a um médico a Paris, que é agora onde vou, que até é os 

remédios que me fazem bem, {e} cheguei lá e ele olhou para mim e disse assim, «esta senhora 

vem mal». E eu comecei a chorar, e disse, eu sofro muito e tenho muita pena que não posso 

trabalhar. Eu nem podia lavar a roupa, não podia fazer nada. E ele volt-, virou-se para mim e 

disse-me assim, «você vai voltar a trabalhar, sarar nunca mais, mas vai voltar a trabalhar». E 

voltei. Fui lá um ano seguido, todos os meses, tomar remédio dele. E depois voltei a trabalhar, 

foi quando fui para a fábrica Danois onde trabalhava o teu pai e a tua mãe, que estavam a 

“embochar” [embaucher] na altura e o teu pai disse lá, é que pediu lá e eu fui para lá.  

INQ E depois? 

INF7 Vá lá, e depois fiquei lá, até fechar. Trabalhei lá sete anos, mas nesses sete anos a quase 

que metade do tempo era “arretada” [arrêtée]. Quando é um trabalhinho mais pesado bumba 

já… Trabalhava um dia, ao outro dia já não podia trabalhar. Vá lá e foi assim. E depois fechou. 

Quer-se dizer, quando ela fechou fui para a, pa- “somage” [chômage], estive três anos na 

sovai-, na “somage” [chômage]. Arranjava trabalho na, a fazer limpeza, mas também não 

podia das costas, deixava. Depois, um dia, um que trabalhava comigo que era chefe lá na, onde 

eu, na fábrica, que até era o G, a tua mãe bem conhecia, (…) encontrei-o na, na agência 

d’emploi e ele perguntou-me, «Então, já arranjou trabalho?», e eu disse-lhe assim, «Eu arranjo 

a fazer “menáge” [ménage], mas não posso.» E diz-me ele assim, «Você já na fábrica 

“arretava-se” *s’arrêtait+ muita vez, era disso, era das costas.» «Pois era.» Diz ele, «E então 

ainda não declarou à “Ctorepe” [COTOREP]?». Que é a coisa que comunica com a somage 

[chômage], e digo-lhe eu assim, «Não.» «Ai, mas deve, deve fazer isso porque pode chamá-la 

para um trabalho e você não pode e coisa.» Depois, então, fui ter com uma portu [guesa], 

francesa que falava o português, que era aqui ao pé da igreja de Poissy. Ela esteve na 

embaixada portuguesa em Portugal e falava o, o francês correcto. E aqui tratava da papelada 

dos estrangeiros, de quem precisava, e eu fui lá, e ela fez-me uma carta, mandou-ma para 

Versalhes, para a COTOREP, a explicar-me o caso, e então depois eles mandaram-me um, uma 

convocação para ir passar uma visita. E depois, então, lá deram-me “hendicapto” [handicap] a 

não poder fazer trabalhos forçados, esforçados, nem pegar em pesos, pronto. E depois então, 



levei essa carta à agência d’emploi e o chefe levou, quer-se dizer, passado oito dias chamaram-

me, fui ò “biru” [bureau] do, lá do chefe do coiso dos handicapés e ele disse, «Temos um 

trabalho para você {e}, e tem que pegar nele, tem que ir experimentar se pode.», foi para a 

fábrica do chá ali no Orgeval. Pronto e fui, fui e calhou-me bem, calhou-me bem, puseram-me 

numa “praça” *place+ que eu mudava de, de sít[io], de posição de trabalho uma, quer-se dizer, 

estava em cada posição uma hora. Éramos oito, e eram oito horas de trabalho e mudávamos 

de todas de posição, quer-se dizer eram oito posições e a gente mudava. Porque… Depois, 

mais tarde, puseram-me lá numa “praça” *place+ que era assentada, sempre no mesmo lugar, 

trabalhava um dia, o outro dia já não podia ir. Era a posição, a posição. Depois, então, um dia, 

eu não era obrigada, mas peguei, ajudei a carregar a máquina do chá, que era chá de maçã e 

eram quarenta quilos e agarrava uma de cada lado, e eu agarrei, dei aqui um jeito. Acabou o 

meu trabalho. Depois estive “arretada” [arrêtée], muito tempo a mandar “arreto” [arrêt] e 

depois pedi a conta. Vá lá, e depois fui para, pa- a invalidez. Foi assim. Quer-se dizer que foi 

uma vida… Mas não foi a culpa da França, foi a, o meu mal, tinha, tive que, tinha trabalho e 

deixei-o ficar, podia andar lá até à reforma e, e vá lá, estive doze anos.  

INQ Quando chegou pela primeira vez a França como é que fazia para falar, para comunicar 

com os franceses?  

INF7 Por exemplo, para pedir as coisas e quando coisa ‘amiava’, ‘amiava-se’ com a mão e, e 

depois a gente começou a, por gestos, a compreender, a compreender, a começar a 

compreender e vá lá, e assim foi. Quer-se dizer, houve dificuldade, mas não foi assim uma 

coisa horrível.  

INQ Pois. Ao longo destes anos todos que tem estado aqui em França, como é que tem sido o 

seu relacionamento com os franceses? Foi bom, mau, assim-assim…?  

INF7 Com os franceses? Nunca tive problemas, nunca tive problemas, não… Com franceses, 

não. Nem com patrões, nem com colegas, nunca tive, e, e quer-se dizer, às vezes, pessoas que 

são racistas, para mim nunca topei. Quer-se dizer, no trabalho e no trabalho, mesmo no 

trabalho, também nunca tive {euh} problemas que até na, no, acolá na, na do chá, na do chá 

,euh-… Quer-se dizer… Se tu queres há… Nós não, não somos todos iguais, e os “caracteres” 

[caractères] não são todos iguais, eu trabalhava com sete, e era eu, e os “caracteres”  

[caractères] não eram nenhum igual. E por vezes, havia algumas que iam fumar para a retrete 

e a gente ficava ali a trabalhar, a trabalhar e trabalhavam para as outras. E algumas a quem eu 

pegava, calava-me, nunca disse nada a nenhuma. Porque andavam lá algumas, alto com elas, 

até o chefe lhe tinha medo. Às vezes até falo com o teu padrinho. Eu andei lá porque soube ir, 

soube, soube, soube coiso, se não não, se não não, não ‘aturava’ lá. Elas é que mandavam, 

mesmo “obrieiras” [ouvrières] como eu, se tu queres, o caractère delas, vá, era assim. E vá lá. 

E eu soube… Eu antes queria, antes queria-me fazer menos, quer-se dizer, às vezes, até lhe ia 

perguntar como era isto, como era aquilo e nunca me fiz mais. E pronto e fiz assim, e andava lá 

até à minha “retrete” [retraite] o que é, foi, não pude da doença. Quer-se dizer, quer-se dizer, 

às vezes não fosse que tivesse razão, às vezes até a dizer qualquer coisa para ter problemas, 

mas eu para não, pa- não coisa olha, como também não sabia falar bem bem, uma pessoa 

quando não sabe falar bem bem, também, às vezes não se sabe defender até, e eu deixava 

passar e pronto e tudo correu bem. E foi assim.  



INQ E com os outros emigrantes também correu tudo bem?  

INF7 {euh} Com os outros emigrantes, zanguei-me uma vez na Danois, com uma, com a H, mas 

era portuguesa, porque eu estava lá numa máquina a trabalhar e a I… Andava aí um rapaz, que 

era até da terra do J, atrás dela, e havia outra portuguesa aqui em baixo que gostavam dele 

para a filha, não sei lá como é que era aquilo, e um dia essa tal chegou ao pé de mim, que era 

comadre da outra, e disse-me assim, isto até não devia de estar a dizer isto, mas foi a coisa que 

eu tive, «Olhe, vocês façam cuidado que a L e à mãe vão dizer ao M que a sua filha I que é 

handicapée, que te falta a rata». E eu, e eu ali sabia, isto depois vai sair tudo, não? E depois eu, 

eu ali, eu ali sabia que lhe ela também de nascença, de que eu sabia que, que era, faltava-lhe 

uma orelha de nascença, mas eu, eu não me rio disso e tenho um filho também coiso, mas 

nunca me rio de, de fazer assim pouco de, de ninguém de… Assim com carranca nunca, num 

coisa e a… E eu disse-lhe assim, «Ah bom, a minha filha falta-lhe a rata e ela falta-lhe uma 

orelha.» A outra era u-, era uma língua de trapo que agora ninguém gosta dela até, é, é, é uma 

língua de trapo, vou-lhe dizer. Andou assim a chegar-se, estás a compreender? E depois então, 

eu quando soube, aí, lá, um dia virei-me a ela, virei-me, comecei-lhe a, comecei coisa vá lá. Foi 

a coisa que eu tive, mas também foi uma mulher que nunca mais lhe falei, nunca mais, nunca 

mais, porque ela arranjou ‘rodilhices’, estás a compreender? Vá lá.  

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

conta o tempo que viveu aqui, quando vai a Portugal, o que é que acha que lhe oferece 

melhores condições de vida?  

INF7 Agora é aqui, porque estou habituada aqui, já estou há quarenta anos, vai fazer quarenta 

anos que estou aqui e habituei-me aqui. E, tenho a impressão em mim que, quando chego a 

Portugal sou mais estrangeira lá do que aqui, “dejá” [déjà], eu não tenho vergonha de o dizer, 

porque nunca tive problemas. Porque fui sempre bem recebida nos médicos, nos hospitais, no, 

no… Calhou-me… Pronto, não tenho, não tenho que dizer, vá lá. Ao princípio custou-me, bom, 

mas agora habituei-me. Portugal é a minha terra, gosto de lá, tenho lá as minhas raízes, mas 

gosto mais daqui. Mas se calhar ir para Portugal também me habituo lá, que remédio eu 

tenho, quantos têm ido que custam e depois habituam-se. Vá lá. Ao princípio custou-me, mas 

agora, quer-se dizer, quer-se dizer, já tenho mais o hábito daqui da, do… E acho, e acho, mal 

parece, que o francês é mais simples que é o português, nem (…) acho. Não tem tanta vaidade. 

Eu aqui posso sair como coisa, como quiser, e ando parece que ninguém olha para mim, em 

Portugal é diferente. E não sou só eu a dizê-lo, mais pessoas mo têm dito. Vá lá.    

INQ Os filhos estudaram cá?  

INF7 {euh} Não, as ra-, as, as raparigas andaram em Portugal até aos doze anos e depois 

vieram, foram aqui para a escola, em estágio. Iam quinze dias a um trabalho e quinze dias à 

escola, até à idade de dezoito anos. E o N foi igual, ele, ele nasceu aqui mas também não quis, 

não quis estudar até o metemos na escola privada, ainda ‘gastemos’ bem dinheiro e, e 

disseram-nos, «Olhe, ele não quer, não vale a pena insistir que ele, ele…», e ele mesmo dizia, 

«Eu quero um trabalho “manuel” [manuel].» Disse sempre, sempre, sempre. Bom, chamamos 

às vezes à escola e diziam-nos, «Ele tem possibilidades de estudar, ele é que não quer.» E não, 

nunca… E ele mesmo dizia. Mas hoje, hoje é capaz de estar arrependido, não sei. 



INQ Mas ele ainda esteve aqui a estudar durante algum tempo, não é?  

INF7 Ele? Ele andou até aos dezoito anos também, vá lá, dezoito ou dezanove por aí. 

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

Imaginemos que tinha ficado em Portugal…  

INF7 A I, a I talvez se fosse ajudada, desse para estudar. Porque a I tem, a I, bom, é nervosa e 

tudo, se fosse ajudada… Porque eu quando a tirei a médi-, professora disse-me, é pena tirá-la 

que ela estuda bem. Mas os meus pais, vá lá, coita[dinhos], já tinham uma certa idade, elas 

começaram a ir para Amarante, começaram a… Tinham medo, disse, disseram para as trazer. 

Estás a compreender? Ai, elas vão para lá e depois… Uma colega da minha mãe que também 

estava com uma neta que apareceu grávida e depois, quer-se dizer, problemas, tiveram medo 

e quiseram que eu as trouxesse, é normal. E depois também, naquele ano, nasceu o N 

também… Talvez se ele, se não houvesse o problema dos pés dele, talvez eu até me fosse 

embora, mas depois ele também tinha que ser tratado aqui, foi operado e tudo, bom, foi 

assim. Quer-se dizer eu… A O, a O não, a O não, essa, a O essa não sei, essa, essa gostou de vir 

para aqui a O, a I… Vá lá, comme ci comme ça.  

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

Portugal?  

INF7 {euh} Tenciono de, tenciono… A gente nem sabe o que há-de fazer, às vezes dizemos que 

vamos, outras vezes que estamos, porque os filhos estão cá todos. Há coisa dos filhos e dos 

netos mas, mas não sei se teremos que resolver a ir, porque se precisarmos um dia de ir para 

a, para o lar para olhar por nós, porque os filhos não vão deixar o trabalho para olhar por nós 

que eu também não deixei para, para olhar pelos meus. Vá lá, porque a nossa reforma para ir 

para aqui não dará, lá, lá, mas também não é em todos hein, também já lá há um em 

Amarante que são trezentos contos por pessoa, acho que aquele novo que fizeram. Agora 

andam a fazer um em Gondar, não sei. (…) Se é para lá… Deve ser também para lá pôr as 

pessoas, não sei. À coisa disso teremos que ir, não sei. Mas se fo-, se não fosse coisa não me 

importava, porque aqui, tenho tudo à porta, olha eu até para ir fazer as compras não preciso 

do teu padrinho, pego no meu chariot e vou buscá-las, e lá tenho que ir para Amarante. Não 

posso… Para ir a pé a Amarante. Ago-, em primeiro havia carreiras, agora… Já nem carreiras 

há. Se há é uma vez ou duas por dia. E tenho a farmácia, tenho o hospital ao lado, o médico ao 

lado, é tudo ao lado, posso ir a pé e lá não. É isso, é isso que me mete muita confusão 

também, os que lá estão também tem médico e eles vão ao médico, bom. É uma coisa de 

hábito, é o que eu te estou a dizer, habituei-me aqui. Vá lá. Mas, mas se tiver que mudar tenho 

que mudar. Não vou para nenhuma prisão, lá também é (…) só se é mais longe. E agora diz que 

vão fazer lá um hospital novo. Pode ser que melhore tudo, vá lá.  

INQ Após tantos anos de ter estado em França – disse-me há pouco que estava há quarenta 

anos – que balanço, que avaliação é que faz disto tudo aqui? Acha que foi bom, foi mau…? 

INF7 Para a época que nós viemos foi bom, depois aquilo evoluiu muito em Portugal, talvez se 

estivéssemos em Portugal tivéssemos tido, também feito uma vida {a} como tem lá feito 

muitos, não é? Não é? Nós aqui não fizemos grande coisa porque eu, a bem dizer eu, eu 



poucos anos trabalhei, eu hein. Porque eu quando trabalhava na fábrica, já na do chá, eu 

ganhava sete mil francos e depois ganhava mil, em invalidez. Mil, mil e quinhentos não era, já 

não estou bem certa. Quer-se dizer, a trabalhar ganhava oito mil, em invalidez ganhava mil e 

quinhentos. Depois que eu deixei de trabalhar, ‘ajuntar’  dinheiro, acabou. É por isso que é em 

todo o lado, se não for dois a trabalhar… Mas, pronto a gente estava aqui, estava aqui, mas 

nunca tive falta de dinheiro. Sempre farta, graças a Deus, não… Pronto. Era só a falta da saúde, 

so-, tenho sofrido muito, mas se estivesse lá, eu ia lá, também sofria lá igual, vá lá.  

INQ Tenho uma última pergunta, queria que me contasse algum episódio que a tenha marcado 

bem ou mal, que tenha mexido muito consigo a nível de sentimentos. Algo que a tenha feito 

muito feliz ou infeliz.  

INF7 A maior infelicidade é não ter tido saúde, para poder governar a vida como, como queria, 

longe da família, quer-se dizer, vim para aqui deixei a, ‘deixemos’ a família, não convivemos 

com a família. Depois o meu falecido pai esteve ‘empregadinho’, tomara ele lá que a gente 

estivesse lá e a gente não deixou, quer-se dizer, era longe, porque se estivéssemos no nosso 

país (…) estivéssemos à beira, íamos lá todos os dias, ajudávamos a olhar por ele e assim não, 

íamos lá três a quatro dias e vínhamos embora, e ele ficou. Quer-se dizer, é a distância, estás a 

compreender, para a família. E agora, para me ir embora para Portugal, acontece-me igual, 

vou para lá, os meus filhos ficam aqui, eu estou lá doente não tenho um filho ali à beira que 

me vá buscar um remédio, que me vá fazer nada, sei que não vão deixar o trabalho para, para 

olhar por mim, mas se estivessem lá, por exemplo que eu fosse para lá que eles estivessem lá, 

à beira, era outro caso e assim longe não, acontece a mesma coisa. Vim para aqui e deixei os 

pais e agora vou, deixo os filhos. Nem eu pude ajudar nada aos meus pais nem os meus filhos 

me vão poder ajudar nada a mim, porque estão longe. Estás a compreender? Não digo o caso 

de irem olhar por mim, que eu sei que não (…) olhar por mim, mas é estar e ‘botar’ a vista, e se 

for preciso arranjar qualquer coisa, arranjar e tudo, não temos ninguém. É esse o maior 

obstáculo que me fez a emigração. Serve isso? Vá lá.  

INQ Pronto, obrigado pela entrevista.  

INF7 De quê? E com certeza {a} todos têm um obstáculo. Todos têm um obstáculo. Por 

exemplo, até quem tem filhos aqui lá tem sempre um obstáculo. Estão aqui, têm-nos lá, vão 

para lá, têm uns aqui e outros lá, é sempre um obstáculo. E vá lá, vá lá.  

 

__________________________ 

Nota do transcritor: Esta entrevista foi recolhida na fase experimental.  

 

 

 

 


