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

INF6 Essa decisão foi ,a- … Muitas das vezes, quando somos jovens, ,a- quer-se dizer que, 

agimos e pensamos depois. Mas isso, se não fosse assim, também nunca seríamos jovens. A… 

Foi que eu via o, pessoas que iam para, para a tropa, e outros que iam para França. E eu dizia 

«Porque é que eu hei-de ir para a tropa se posso ir para a França? Se a França é tão boa como 

dizem, então vamos para França.» E depois vai um vizinho, vai um amigo, e, e então, a gente 

vai. Vá, foi assim que eu vim. 

INQ Conte-me um pouco como é que decorreu a viagem até chegada a França, veio logo 

directamente aqui para a região parisiense? 

INF6 Não, não. Eu fui, eu vim, {a} fui directo a Chammalière, que é no, é no {a}, no distrito de 

Puy-de-Dôme, Département du Puy-de-Dôme, e a, vivi lá um ano, e depois é que fui, depois daí 

fui para a escola a, quase dois anos e meio, que é ali para os lados de Poitiers, que é já o 

distrito de oitenta e seis, que é Vienne, e depois é que vim para a região de Paris. Mas a, quer-

se dizer, a passagem mesmo na província francesa {a} para mim já me serviu de, como é que 

eu hei-de dizer, a, quer dizer que a vida era totalmente de, diferente a, era mais próxima de 

Portugal, a vida na província, que propriamente Paris. Eu faço-lhe o facto de ter passado 

nessas províncias durante o ano que estive em Chammalière e os dois anos e meio na escola, 

{a} na Vienne. Quer-se dizer, quando a, a minha adaptação em Paris foi talvez facilitada por 

isso. Quando cheguei, já viam que, já via que as pessoas que não, não viviam em barracas, que 

não viviam pessoas aqui em Champigny, aqui, em Houilles, eu isso nunca conheci. Mas talvez o 

facto de ter, ter tido essa passagem na província. Porque havia, havia menos concentração de 

estrangeiros. Às vezes, íamos a aldeias pequeninas, quando chegávamos, éramos bem-vindos. 

E aqui, em certas zonas de Paris, era o contrário. [risos] 

INQ Foi complicado arranjar trabalho? Teve apoio por parte de emigrantes ou por parte dos 

franceses? 

INF6 Tive apoio por parte de, de, de, de uma pessoa que eu conhecia, lá da minha terra. Vá, a 

primeira vez foi difícil, porque ,euh- … Quando eu fui a primeira (…) isso é o que eu estou, falo, 

justamente, eu trato disso no próximo livro, é que quando eu cheguei a, por exemplo, à 

Michelin, que era no Puy-de-Dôme, {a} quase toda a gente foi empregada menos eu. E, depois, 



compreendi a razão porquê. Porque eu tinha uns sapatos com uma sola fininha e os outros, 

que foram empregados, todos tinham uma sola grossa. O que, (…) naquela altura, o que eles 

procuravam eram braços e não queriam cabeças. E foi aí que mais houve a dificuldade. Mas 

depois, já no segundo emprego, eu já compreendi. E então fiz como os outros. E depois da-, a 

partir daí é que me assumi como eu era. Mas compreendi que, que logo na, na, na primeira 

análise, disse assim, «Alto, eles o que querem é, é braços, não querem cabeças.» Porque 

tinham medo que, às vezes, como a, que houvesse uma, uma cabeça no meio daquilo tudo e 

que pusesse, pudesse fazer confusão, ou isso. Foi isso, foi a, a impressão que eu tive. Mas se 

não, não. Naquela altura era fácil. Se hoje nós corremos atrás do trabalho, naquela altura era o 

trabalho que corria atrás de nós. 

INQ Disse-me há pouco que, antes de entrar para a reforma, tinha sido gestor. Pode-me falar 

um pouco deste trabalho, o que é que fazia, em que é que consistia, como é que eram as 

relações com os colegas? 

INF6 Eu tinha relações quer no tra-, trabalhando na PSA, na PSA entre a Peugeot e a Citroën, 

são vinte e seis fábricas, tanto em França como no estrangeiro. E eu, nos últimos anos que 

trabalhei, era eu que me ocupava de tudo o que era sector da restauração. Quer-se dizer, 

todos os restaurantes da empresa que temos, a, sítios da nossa empresa, onde se servem 

cinco mil ou seis mil refeições por dia. Ora, então, a direcção geral tinha um orça-, 

orçamentava para tal ano, tal dia, e, então, eu com os chefes do, com os responsáveis, os 

directores dessa, dessas fábricas, eles tinham o próprio orçamento. E, depois, às vezes, diziam 

«Não, cuidado porque ,a- se houvesse um problema qualquer, o “prestatário” *prestataire+ de 

serviço era o obrigado a, a, a prestar mais serviço. Automaticamente, a facturação e o 

orçamento previsto, não, não podia ser este, tinha que ser revisto, tinha que ser ou au-, 

aumentado, ou diminuído, etc. E eu via, justamente, que o, que o, o, o pedido de, de, como é 

que eu hei-de dizer, de aumento, de, de, orçamental, em proporção ao previsto, tinha que ver 

com os directores da, da, e os responsáveis de, de, de, da contabilidade que, efectivamente, 

era a, podíamos {a} pagar a factura, que, que era justificado. E o meu trabalho era mais esse, 

ver quando, quando haviam, por exemplo, trabalhos a efectuar no restaurante, ou numa 

cozinha, ou isso, nós di-, passávamos com o, o, os responsáveis do, do, “prestatários” 

[prestataires] de serviço que, e, depois, os, os responsáveis da própria fábrica, que nos 

davam… Fazíamos uma reunião, íamos visitar os locais, víamos o que efectivamente era 

necessário fazer, o que era urgente, que podia ser {a} feito mais tarde, etc. E então, nesse 

caso, nós fazíamos um relatório a dizer que os trabalhos que eram necessários e, depois, {a} 

falando do, daqueles que eram urgentes, e daqueles que podiam ser feitos mais tarde. Então, 

depois, esses dossiers eram entregues à, à direcção e a direcção é que tomava a decisão de 

dizer, bom, ou fazemos, ou não fazemos. Era mais ou menos o meu trabalho. 

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

que foi? Tem sido pacífico, ou não? 

INF6 Sim, foi pacífico, embora eu tive, tive sempre uma, uma, uma maneira de me assumir, de 

assumir o meu portuguesismo. E {e} é obvio que eu, que eu o faça, porque eu não vejo por que 

razão eu hei-de deixar de ser para, para, para agradar a alguém. Eu acho que {a} para agradar 



alguém, continuo a ser o que eu sou. Mas nunca tive, nunca tive, nunca, um conflito, não, 

conflitos, não. 

INQ E com os outros emigrantes? 

INF6 Bom, também não. Não, não. Não, nunca tive, nunca tive. Pois, eu tive sempre a, como é 

que hei-de dizer, tive sempre a, a sorte de {a}, durante todos os anos que trabalhei, de 

trabalhar já com pessoas de uma certa, como é que eu hei-de dizer, de uma certa camada 

social. Não quero dizer que, que os contactos sejam mais fáceis, ou menos fáceis. O que é, {a} 

já há uma, uma compreensão que é diferente, já… Eu sei que trabalhar, por exemplo, na, 

quando trabalhei na construção civil, ou nas obras públicas, ou nessa coisa, não podia. Não 

podia, porque já é, já é diferente. 

INQ É sobretudo uma mentalidade diferente, também, não é?  

INF6 Claro, mentalidades diferentes e eu, e eu também (…) gosto de, eu gosto de, de, de 

conviver com pessoas que me levantem para cima e não pessoas que me tragam para baixo. 

Mas, depois, já é, já é no fundo de cada um. Porque, finalmente, nós to-, todos nós temos 

capacidades, depois há os que as desenvolvem e os que as não desenvolvem. Depois, também 

é uma questão de curiosidade, porque eu penso que uma dose de, de curiosidade e uma dose 

de vontade leva a pessoa a fazer muita coisa. 

INQ Do que conhece de Portugal e de França, qual acha que é país que oferece melhores 

condições de vida? 

INF6 Vá, em certas, em certos casos a França oferece boas condições de vida, mas eu penso 

que hoje em dia, em Portugal, {euh} conseguimos ter mais qualidade de vida do que aqui. 

Evidentemente que há os problemas ligados à saúde, ligados a isso tudo, bom, mas isso 

também depende da situação de cada um e onde estamos. Bom, eu penso que, na sua 

globalidade, a vida é capaz de ser mais fácil aqui. Na sua globa-, globalidade. Mas eu penso 

que, hoje, Portugal {euh} oferece mais, hoje, eu penso que Portugal, hoje, oferece mais 

oportunidades {euh} que a própria França, hoje em dia. E a, e mesmo qualidade de vida, nós 

temos outra vida, outra qualidade de vida, que não temos aqui. Quando eu lhe falava, há 

bocado, de, quando a gente fala, por exemplo, dos Campos Elísios, que é a, a, a obra de Paris, 

como a cidade luz, não vejo o, o, o, não vejo Paris a brilhar mais que Lisboa.  

INQ Só se for à noite, não é?  

INF6 E mesmo, e mesmo…  

INQ Por ter mais luzes.   

INF6 Claro. Quer dizer, depois é uma questão de tudo, é uma questão de marketing. Eu às 

vezes tenho tendência a dizer, muitas vezes sou um bocado pertinente, a minha família, digo 

assim (…) «Depois é uma questão de marketing, há quem venda merda dizendo que é, que é 

chocolate, e há quem tenha o chocolate e não o consegue vender.» Depois é uma questão de, 

quer-se dizer que nós somos um, nós somos um, um, não é um povo mais honesto, somos um 

povo talvez mais… Não é uma questão de honestidade, porque os outros povos também são 



honestos. Mas nós somos mais inteiros! Somos num, somos menos artificiais. E o português 

não tem artifício. Não tem o artifício que tem o espanhol. O espanhol é muito artifício. O 

brasileiro é igual. Quando passam na… Eu, às vezes, digo-lhes a ele, digo-lhes a eles, eu 

próprio, «Vocês têm tanto, fazem tanto na aparência, fazem tanto na exuberância, que, às 

vezes, eu a, o excesso desse vosso funcionamento cai quase na estupidez.» Que todos nós 

devemos ter um bocadinho de vaidade. Mas não devemos cair e, e o espanhol já é, tem, já vai 

mais nesse sentido, nós já somos um povo… Quando a gente vê, que fala, que o preto é a cor 

em Portugal, já, já retrata muita coisa, embora não seja verdade. Era! Agora, já não é! Porque 

também temos uma, uma, uma, uma, como é [que eu hei-de dizer], uma agravante nesse 

sentido, é que nós fomos um dos países da Europa que mais fechado ficou sobre ele mesmo. 

Coisa que a, a Espanha não teve, coisa que… E, depois, uma coisa, às vezes, que a mim, que, 

aqui, me revolta, também, em França, é quando vão portugueses, que vão visitar, por 

exemplo, o Mont Saint Michel, {a} que vão visitar outras coisas, entre eles falam francês. E, 

depois, eu, às vezes, a, e, depois, dizem «Ah, aqui não falam a língua portuguesa!» Se eles 

fossem lá e falassem a língua portuguesa, automaticamente, portanto, no, no Palácio 

Versalhes, na Torre Eiffel, em todos os cantos, punham a língua portuguesa.  

INQ Pois.  

INF6 Ah e depois somos nós! Eu não posso estar a dar, a dar-me pontapés no cu e dizer que 

nos estão a dar pontapés. Somos nós que temos… Eu, isso, digo a muita gente. Tive a, a 

ocasião de, porque eu também fui representante da, da Federação das Associações 

Portuguesas de França e, às vezes, passava nas associações e, às vezes, in-, intervia em várias 

coisas e, e dizia sempre {euh} «A raiz que nos une, entre todos, é a língua portuguesa. Uma 

árvore sem raiz não vive. Vocês querem que a árvore continue a viver, conservem as raízes!» 

Isso é, foi sempre o meu, o meu discurso. 

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

para França? 

INF6 Não sei. Não, não, não…  

INQ É difícil responder a isto. 

INF6 É diferente, mas não estou, não penso que seria… Não, não. Porque eu penso que da 

maneira que eu agi, aqui, agiria no meu país. Por conseguinte, a vida deles seria igual. 

Diferente porque era lá e ago-, agora é aqui, mas… Não. Eu não podia ser igual. 

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

não? 

INF6 Sim. Sim. 

INQ E porquê? 

INF6 Bah… Porquê? Porque eu gosto muito do mar. Gosto muito do mar. ,euh- E a, e é verdade 

que aqui também tem mar, em França, bom, mas… Se for o mais perto, aqui é a Normandia. 

Normandia, a gen[te], é bonito, é húmido, é frio. Ao menos, se for para Portugal tenho, ao 



menos, mais sol e depois, e, depois, temos também a, temos também o facto que hoje {a}, 

Portugal está muito próximo de França. Está mais próximo hoje do que estava há trinta anos. 

Tantos por via aérea como por via terrestre. Porque, antigamente, a gente para ir a Portugal 

eram precisos quase três dias de viagem. Com o no-, o estado péssimo em que estavam as 

estradas. Hoje não. E, depois, outra agravante era quando agente chegava à fronteira, à meia-

noite, a fronteira fechava, só abria às seis da manhã. Agora conforme a, os carros iam 

chegando, iam parando ali uns atrás dos outros, de manhãzinha era uma filinha. E depois, na 

ocasião das férias, já começaram a abrir até às duas da manhã. Mas, mesmo assim, ainda 

fechava das duas até às seis. E era, e, depois, hoje, a gente hoje sai de carro de manhã chega lá 

à noite. E se for de avião, bom, duas horas depois estamos lá. Quer dizer que muita, muita 

gente vai ,a- muito… Porque nós também não podemos passar trinta anos num país e virar as 

costas, e esquecer. É impossível, isso. Porque trinta anos é muito na vida de um ser humano. 

Ora, automaticamente, o que faz a maioria das pessoas é um bocadinho aqui e um bocadinho 

lá. Pois, é verdade que enquanto houver saúde {euh}, enquanto houver saúde, eu penso que é 

talvez a melhor solução. Mas também sei… 

INQ Estar um pouco nos dois lados, não é?  

INF6 Claro! Mas também sei que muitos portugueses a solução deles vai ser voltar para lá. 

Economicamente não vão ter os meios. Porque a maioria das pessoas que vão, ou que estão 

reformadas aqui, em França, vão embora os portugueses e se tivessem um bocadinho mais, 

que trabalharam sempre mais e a maioria têm todos a sua casinha. Mas também há 

portugueses em condições difíceis aqui, socialmente. E a… Mas, quero eu dizer que, como as 

reformas aqui são pequeninas, esses portugueses terão mais tendência a ir a, talvez a voltar 

para Portugal, porque a, a, a reforma sendo mais pequena permite-lhes a, viver melhor a, em 

Portugal do que aqui. Embora conseguem sempre, têm aqui um filho, porque um filho, ou uns 

netos, ou, ou uns familiares, etc.   

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

INF6 (…) positiva. O balanço é positivo. E eu penso que, que nós podíamos, nós devemos, 

como é que eu hei-de dizer? Eu sou daquelas pessoas que vive com a nostalgia do futuro. 

Porque ,euh- dizer «Ah, se eu soubesse…» Não! Quer-se dizer, o tempo que eu vou perder a 

pensar «Se eu soubesse, fazia assim.» Com essa energia já estou a fazer outra coisa. Mas isso 

foi sempre o meu lema. A minha maneira de agir, a, e mesmo a minha maneira de falar e de 

incutir. Porque é verdade que, se uma nação tem a obrigação da, da, da instrução, os pais têm 

a obrigação da educação. E eu tentei sempre incutir de que a gente deve {a} pensar, analisar e 

desenvolver, essa ideia. Mas não podemos estar a perder tempo «Se eu soubesse, se eu 

soubesse, se eu soubesse…» Não. A gente (…) que seja o que a gente faça, deve… Porque uma 

acção traz uma reacção. O que é importante é a gente pensar, «Bom, vou fazer isto. {a} Não. 

Porque se eu fizer assim, fica melhor, é mais funcional, fica-me mais barato, ou isso.» Então, 

uma pessoa pensou bem na ideia, analisou-a, desenvolveu, e, depois, anda para a frente. Isso 

é sempre a andar. Não vale a pena «Ah, se eu tivesse posto para o lado esquerdo, em vez de 

pôr para o lado direito.» Ficou do lado esquerdo, ficou do lado esquerdo. Passa-se a outra 

coisa. Não podemos estar a… Quer-se dizer que devemos parar num detalhe sem que o 

detalhe nunca nos pare. Mas esse foi sempre o meu lema e a minha maneira de ver as coisas. 



INQ E parece-me uma boa maneira de enfrentar as coisas. Por último, para terminarmos a 

entrevista, gostaria que me contasse, se quiser partilhar comigo, um pequeno episódio que o 

tenha marcado, de forma negativa ou de forma positiva, que tenha acontecido aqui em 

França. Uma história, um episódio… 

INF6 Ah! Para mim, o que me marcou mais foi aqui, u-, uma ocasião, como eu falava, no meu 

trabalho, {a} como eu tinha, tive sempre essa, essa vontade de me assumir tal como era, e de 

ser o que eu sou e nunca deixar que ninguém fizesse que, ou quisesse fazer de mim outra 

coisa. {a} Então, no meu trabalho, tive, comecei a ter um bocado da, de problemas. E, então, 

eu… ,a- Problemas porque tentavam de qualquer maneira {a}, quer-se dizer, prejudicar-me, 

quase num, num, num funcionamento normal. E eu, de princípio, bom, deixei… Levei aquilo 

como uma coisa normal. E, depois, disse, {euh} disse «Não. Não estou de acordo porque da 

maneira que vocês agem comigo, para eu, eu, não acho essa, esse método justo e, por 

conseguinte, não, não o achando justo, não o aceito. Ou vocês mudam de atitude, ou, então, 

eu {a} vou ser obrigado a tomar uma, uma decisão diferente.» E, então, eles, bom, deram um 

jeitinho à coisa, quando se aperceberam. E, depois, um, uma ocasião estávamos a falar, um 

responsável, um chefe do pessoal, e tudo, um membro da direcção, estávamos a falar todos, e 

depois, passado dez minutos, eu disse, disse (…), calei-os e disse assim «Olhe, vocês agora 

param com o vosso sistema. {euh} Eu tomei uma decisão. Uma decisão objectiva e lógica, e vai 

ser essa decisão que eu vou tomar. Por conseguinte, vocês podem falar, podem saltar, podem 

berrar, podem fazer o que quiserem. Esta, esta é a decisão que eu tomo e é esta decisão que 

eu levo avante.» Então, depois, fui… Porque eu disse-lhes, a eles, «Porque, finalmente, vocês 

querem que eu compreenda que vocês que têm razão e eu quero que vocês compreendam 

que, mesmo vocês sendo quatro a falar uma coisa, eu sozinho, sou eu que tenho mais razão 

que vocês. Por essa razão, a minha atitude tem que ser diferente. E eu vou tomar essa, essa 

atitude.» Então, fui fazer um exame a, de, como é que se chama? De, de habilitações {a}, 

aonde, con-, consiste num exame psicológico, {a} habilitações, a cultura geral, etc, etc. E, 

então, passado dois ou três dias, eu fui fazer esse exame, e trouxe o resultado dos exames. 

Levei lá. De novo (…) E diz eles, assim «Você, efectivamente, bom, mas agora o que é que 

podemos fazer?» (…) digo assim «De qualquer maneira, a partir do momento em que vocês 

insistiram tanto nesse procedimento, eu vou continuar a insistir no meu. Por conseguinte, 

agora quero uma formação de seis meses para validar todo o meu percurso {a} profissional.» 

«Ai sim, mas como e que vamos fazer?» «Vocês não se preocupem, vocês sabem como podem 

fazer, mas eu também sei. Eu ocupo-me.» Passado três meses, escrevi ao chefe de pessoal a 

dizer, a pedir autorização para me ausentar seis meses para fazer essa formação. Terminei 

essa, essa formação e vim com a, justamente, com a, com o diploma. E entreguei. E, depois, 

eles {a} disseram «Bom, então, va-, vamos encontrar um lugar, mas você vai ter que esperar 

algum tempo porque, {a}, por enquanto, não temos lugar vago que corresponda às suas 

habilitações.» Eu disse assim, «Ok. Vocês têm um mês para encontrar. E, depois, se não 

encontram, eu continuo na mi-[nha]...» Entretanto, saiu o meu primeiro livro de poesia e com 

uma página [risos], uma página do jornal português, aqui, que sai com a [risos], uma página só 

de, seria em português mas a correr… Então, o que é que eu fiz? Eu deixei, pus esse jornal, já 

assim de propósito a que eles pudessem ver. Só para lhes pôr raiva, de propósito, que eu dizia, 

«Mas, finalmente, vocês pensavam que iam levar…» E, depois, passado, ao fim de um mês, 

nada. Então, eu fui a, a, fui vê-los, digo assim, «Bom, o mês já passou, têm alguma coisa a 



propor?» Disseram «Ah, não. Vai ter que esperar mais um bocadinho.» «Ok, não há problema. 

Eu, eu, eu trato do, do assunto.» Escrevi uma carta com aviso de recepção ao director geral da, 

da companhia e a, terminando na frase seguinte «Como é possível uma, uma, uma empresa 

com vocação internacional {a} querer atar todos aqueles que têm essa mesma vocação? E 

como é possível {a} dar vontade, dar vontade a um empregado, quando tiram, à vontade, 

àqueles que têm vontade?» Assinei e mandei a carta. Passado quê, três dias, toda a gente di-, 

[risos] toda a gente se preocupava com o meu caso, e, depois, solucionaram o caso. E, depois, 

ainda trabalhei mais quinze anos na gestão de recursos huma-, nos recursos humanos, com, 

com bons, bons empregos, ia, ia, vinha, pedia um carro, ia pa-, para fazer o que (…) Não 

prestava contas, ninguém me pedia contas. Chegava quando, quando, quando podia e ia 

embora quando queria. O que, o que era, eles sabiam bem, que eu era, que tinha a, aquela 

maneira de, que não aceitava tudo o... E isso foi a maior (…) Finalmente, foi o que me obrigou 

a, a mudar de rumo naqueles dias a seguir. Embora, que eu sei, que a maioria das pessoas não 

teriam talvez essa coragem de, de enfrentar e de ir além. Porque eu, eu lembra-me quando 

trabalhei como intérprete na, nessa mesma empresa, trabalhei como intérprete catorze anos. 

E tinha um leque alargado, tinha italianos, tinha espanhóis, tinha portugueses, etc. E, às vezes, 

eu quando sabia que uma, uma secção precisava de, de uma, de um profissional, então, eu {a} 

conhecia as pessoas, dizia «Bom, este, este fulano deve ser bom para esta coisa.» Bom, 

chamavam-me ao escritório, eu dizia-lhe «Olhe, tenho uma “proposição” *proposition+ a fazer-

lhe do, de emprego, de, de, de trabalho. Eu penso, você é melhor, o trabalho é mais leve, vai 

ganhar mais, tem, tem uma melhor for- [mação], uma melhor classificação profissional, etc.» 

E, depois, se a pessoa me dizia «Sim, ok.» Então, a gente enviávamos as pessoas para fazer os 

exames psicotécnicos, tudo o que era necessário e, se a pessoa me dizia «Não, muito obrigado, 

eu estou bem assim.», eu, então, esquecia a pessoa. Quer-se dizer, esquecia no sentido não 

mais incomodava a propor outra coisa se ela não queria. E durante catorze anos fiz este 

trabalho. Foi, era, era bom porque era um trabalho rico e, em contactos, {euh} recursos 

humanos, tudo isso, diálogos, etc. Mas é {a}, mas é verdade que, quando eu falava em 

discriminação, a discriminação foi também nesse sentido. Muitas das vezes não, não nos 

davam a nós o que iam dar a outros. Mas eu di-[go], disso, falo no meu próximo livro que sai, 

onde eu digo que para os franceses todos os portugueses trabalhavam na, na construção civil. 

Depois eu explico, se os portugueses trabalharam na construção civil, na sua maioria, foi 

devido à barreira da língua. E disso não devemos esquecer que muitos portugueses tinham a 

{a} classificações profissionais muitas das vezes superiores à dos franceses. Que eles próprios 

passaram a, a pertencer ao quadro porque conheciam a língua francesa. Mas a, na, na, na 

realidade é, eram inferiores no conhecimento da, da, da, como é que eu hei-de dizer, do, da 

profissão a muitos portugueses que chegavam de Portugal. A única coisa que eles tinham com, 

{euh} contra eles era a barreira da língua. (…) chegaram a, chegamos, chegaram alfaiates, 

chegaram {a}, chegaram relojoeiros, chegaram cabeleireiros, chegaram de todas as profissões, 

empregados de comércio, chegaram… O que é, chegando a França, havia a barreira da, da 

língua. E, e é isso que eu tento, às vezes, explicar na, na, nesse livro. Porque hoje, hoje os 

portugueses, e mesmo na construção civil, já têm umas condições melhores, porque eles 

próprios já fazem parte do quadro, penso eu, a grande maioria. Já estão cá há muitos anos 

mas, mas esses têm o mesmo têm, têm o conhecimento da profissão. E muitas das vezes os 

franceses passaram porque os outros vinham fazer esses trabalhos, e como era preciso fazer 

uma, como é que eu hei-de dizer, um, {a} um, como é que hei-de encontrar o termo, entre a… 



E a, e então, como tinham essa dificuldade, eles puseram os franceses, entre a direcção e o, o, 

e os chefes de, de, os chefes de equipa, os contramestres, ou isso, então a, eles precisavam do 

francês. O francês, muitas das vezes, não tinha os conhecimentos, mas falava a língua 

automaticamente e… E isso são coisas que às vezes mui-, muita gente não, não, não soube 

assumir e falar no momento exacto. Bom, é verdade que a necessidade faz a razão. Também é 

verdade, isso, infelizmente. Mas eu sei que muito, e, depois, se, se, os portugueses, depois, 

com os anos foram todos evoluindo é porque tinham essas possibilidades. Se não, se não as 

tivessem não tinham evoluído. Por conseguinte, o que eu estou a dizer não, não são coisas do 

outro mundo, são… E quando eu dizia que os franceses ficavam, que os franceses, às vezes, {a} 

se esqueciam que, que, {a} que Portugal tem o passado que tem, e que esse passado deve ser 

reconhecido e, e os, e os próprios portugueses, aqui. Hoje não há problema nenhum. Mas aqui 

há vinte ou trinta anos… Bom, também é verdade que o facto dos portugueses que vinham 

dessas aldeias, às vezes, ver a imagem, às vezes, que eles davam, aqui, também. Hoje essa 

imagem está bastante… E mesmo, eu cheguei a fazer artigos, aqui, nos jornais, onde eu 

cheguei a falar dos representantes de Portu-[gal], da nação portuguesa, aqui, em França, como 

representantes de, de prateleira. De ir a uma associação fazer um discurso, comer, beber dois 

copos ou três copos, comer uns bolinhos de bacalhau e ir embora. Isso, aí, não é defender em 

nada a cultura portuguesa. Mas eu, isso, cheguei a fazer artigos e dizer em certas rádios, aqui, 

em França. E as pessoas daqui, muita gente me conhece, e as pessoas sabem que eu {a} que 

digo o que digo, é sempre com honestidade, sempre a mesma honestidade! E que prefiro ter 

menos cinco do que deixar de ser para ter, não é? Nunca foi o meu… Graças a Deus, também 

não preciso de muito, o que tenho chega. {a} Assumi-me como, como sendo português e 

defendi sempre essa, essa… 

INQ Essas condições.  

INF6 Essas condições. Agora, sei que, nesse sentido, é preciso pedalar mais. 

INQ Ainda há um longo caminho a percorrer. 

INF6 Ai, o caminho é mais difícil! Mas o, o importante é também de saber o (…). Uma vez que 

decidimos e que tomamos a decisão daquilo que queremos, depois assumimos tudo. É isso. 

Hoje, hoje, hoje se fosse a, a fazer o mesmo percurso, pouca coisa mudaria. Pouca coisa 

mudaria porque a, não me sinto realizado. Porque ninguém se deve sen-[tir], quando a gente 

se sente realizado é uma espécie de morte que chega mais cedo. Mas quero eu dizer que, 

finalmente, quando olho para trás com um olhar furtivo no, no meu televisor, não tenho, não 

(…), não sei se mudaria grande coisa. Mudaria talvez algum pormenor, ou isso, mas na, as 

grandes linhas se-, seriam as mesmas. Porque, ao fim e ao cabo, hoje, as pessoas conhecem-

me aqui, em França, a, por, por o que eu sou. Isso, isso, para mim, é muito, é muito 

importante. 

INQ E gratificante.  

INF6 É. Pelos menos a, eu saber que se pode chegar a muito sítio com honestidade. 

INQ Está bom. Queria agradecer-lhe a sua colaboração… 

INF6 Nada.  



INQ E o facto de ter colaborado comigo neste trabalho. E desejar-lhe as maiores felicidades.  

INF6 Sobretudo para si. O meu, o meu futuro já está quase atrás de mim. [risos] 

______________________________ 

Nota do transcritor: Entrevista com algumas passagens menos perceptíveis a nível da acústica devido ao facto de ter 

sido gravada no exterior.  

 


