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INQ Então, ia começar por perguntar como é que surgiu a decisão de ter emigrado, portanto 
de ter vindo para França. 

INF5 Eh pá, digamos que isso foi uma questão, uma questão de curiosidade. Curiosidade, bom, 
como já disse há bocado, tinha, tinha passado uns dias de férias em Espanha, depois vim a 
França, onde tive três dias {a}, mal passados porque, claro, o dinheiro fugia, ele não 
desaparecia, fugia. E então a, eh pá, tive que regressar, mas sempre com a ideia de voltar 
porque a, falavam na Torre Eiffel e nesses grandes monumentos pá e eu não tive tempo de, 
de, de visitar isso e claro {euh} ficou cá gravado, eh pá, tenho que lá voltar e tal. E então no, 
nos princípios do ano de 71 voltei, e, e claro pá era, é evidente que nessa altura mui-, muito 
trabalho se um indivíduo quisesse fazer qualquer coisa até ir para um restaurante sei lá lavar 
pratos ou… Porque servir, quer dizer, a língua como nós não estávamos habituados, quer dizer, 
a perceber bem as pessoas, quer dizer, era… Mas um tipo adapta-se sempre (…), mas mesmo 
se quisesse ir lavar pratos, fazer limpezas, fazer, eh pá, mecânicas, sei lá, isso havia, isso era só 
escolher e desde que se tivesse vontade era ir. {a} Agora, é claro, havia outros, outros, outros 
{euh}, outros trabalhos que exigiam portanto a nacionalidade francesa, e claro, um indivíduo 
nem sequer, nem sequer {euh} lá ia bater à porta, claro, era inútil lá ir. Bom e… Claro {a}, o 
indivíduo tenta escolher o melhor trabalho, vai verificar este, vai verificar aquele, não é? Passa 
{euh} oito dias a fazer um trabalhozito, depois aparece outro vai, vai pa[ra]… E claro, e 
naqueles momentos faz-se (…) um trabalho, não é? Entretanto bom {a}, vim ao consulado para 
tratar de um, de um, de um documentozinho, vi que efectivamente tinham falta de pessoal, 
bom, deixei a minha candidaturazita pa-, para verificar, sem nunca pensar que… Até nem sabia 
que ia, que ia abrir os consulados aí na região de Paris, na altura. Entretanto, bom, lá ia 
continuando a, a fazer aí um, uns trabalhozitos e quando, quando recebi uma carta para me 
apresentar aqui, pronto. Então, claro, foi u-, uma senhora na altura, fizemos aí um testezito, e 
pronto «Está bem, olhe…», mas que não era em para Paris, que ia para Nogent e eu «Óptimo, 
então Nogent é aqui ao lado, não há problema nenhum, claro.» E foi assim. 

INQ Como é que correu a viagem até à sua chegada a França? Veio logo directamente aqui 
para Paris? 

INF5 Vim para Paris, vim para Paris porque tinha pessoas não familiares, mas tinha pessoas lá 
da terra, não direi amigas, mas digamos conhecidas. Bom, é evidente que não fui directamente 
para casa deles {a}, mas, claro, como vim com um outro rapaz, a malta tentou arranjar aí um, 
através de um português efectivamente, arranjar aí um quartito para pernoitar e, enfim, e… 
Porque trazíamos, nessa altura, já, um bocadinho mais de dinheiro, que não como na primeira 
vez, mas bom… {a} E depois ‘arranjemos’ aí um quartito, claro {euh}, que foi até alugado numa 
casa de um português, e pronto, e tivemos ali um certo tempo, exactamente quê? Foram aí 
uns dois, dois meses e tal, até que encontrámos depois então u-, um estudiozito, e pronto, e 



tivemos aí, então, até que, que a vida foi melhorando um bocadito, mas tivemos mesmo assim 
uns, uns três anitos. Três anos nesse estudiozinho. 

INQ Pois, eu ia-lhe perguntar se tinha sido complicado arranjar trabalho embora…. 

INF5 Não, isso não, trabalho, arranjar, bom… É evidente, há sempre aquelas coisas que um 
indivíduo não conhece mas tudo se aprende, não é? Aquela (…) Um indivíduo tem, tentava a, 
a, aceitar aqueles trabalhos que… Para já, que nós procuraríamos, e aqueles trabalhos que um 
indivíduo imaginava que os podia fazer, não é? Coisas complicadas, claro. 

INQ Teve apoio por parte de outros colegas emigrantes ou franceses? 

INF5 Ah, sim, por[que] havia... Não, havia muitos portugueses e é evidente que um indivíduo 
juntava-se, ao princípio juntava-se a eles, não é? Porque a… Para nos orientar, porque um 
indivíduo (…) praticamente nem de metro sabia andar, não é? Perguntar como é que isto 
funciona e tal, correspondências e tal, pronto. Mas, é claro, tudo se aprende, mas é evidente 
que inicialmente um tipo juntava-se sempre {euh} à malta portuguesa. 

INQ Do seu trabalho que faz hoje em dia, pode-me falar um pouco em que é que consiste e 
como é que são as relações com os colegas? 

INF5 (…) as relações são boas, não é? O meu trabalho agora é contabilidade, pá, receitas 
consulares, claro. Tratar de todo, de todo, de todo o, de todo o dinheiro, portanto, fazer o 
necessário para entregar na, no, no banco, portanto fazer as, os balancetes {euh} digamos 
diários pa[ra] formu-, para os transformar em mensais, para depois fazer, portanto, a conta, e 
gerência no final do ano. E é isso. 

INQ Como tem sido o relacionamento com os franceses ao longo destes anos aqui em França?  

INF5 Ah, quer dizer, aqui nesta situação têm sido boas, pois claro, não é? Quando um 
indivíduo… Eu noto que o indivíduo telefona para qualquer, qualquer instituição pois (…) 
«Olha, daqui é o C do Consulado Geral (...) de Paris.» Pois é evidente que nota-se que é um 
tratamento normalíssimo, um tratamento, talvez diferente, não sei, mas é u-… Nota-se que 
efectivamente há uma certa… {a} Como é que hei-de dizer, pá. Que do outro lado nota-se que 
há u-, uma certa forma de tentar perceber o problema, não é? E tentar resolvê-lo, não é, em 
conjunto, sem, sem dificuldades algumas. 

INQ E com os outros emigrantes foi sempre pacífico ou…? 

INF5 Não, co*m+ ou*tros+ é… Enfim com, com estes que vêm aqui, pois é evidente que às vezes 
aparece aí um ou outro que, eh pá, que um indivíduo não está habituado não é a, a lidar com 
eles, aquilo só… Por vezes, só, só aí metê-los numa prisão, sei lá… Há aí indivíduos que, 
sinceramente nem, um tipo nem, nem sequer olhar para eles, quanto mais falar, mas bom…  

INQ Que país lhe oferece melhores condições de vida? Do que conhece de Portugal e do que 
conhece de França, e porquê? 

INF5 Eh pá, isto também é uma, é uma pergunta um bocado difícil porquê? Porque é evidente 
que eu já tenho a mais anos de França do que de Portugal. É evidente que quando eu saí de 
Portugal vivia em casa do, dos papás. Claro, o, os pais davam-nos tudo, praticamente tudo 
aquilo que a gente necessitava na época, não eh pá? Inclusivamente, foram eles que me 
deram dinheiro para vir até França, bom. {a} Hoje, nós estamos habituados aqui, é evidente 
que temos a, a nossa independência, mas é evidente que é totalmente diferente, não é? Nós é 
que temos que, eh pá, a responsabilidade ou outra, {a} Portanto, {euh} é um bocado difícil 
responder a essa pergunta porque é evidente um indivíduo sente-se bem efectivamente, bom, 



não quer dizer que não tenha havido {euh} dificuldades inicialmente, não é? Porque é preciso 
encontrar casa. Lá em Portugal um tipo não tinha que comprar a batatinha, aqui tem que se 
comprar tudo, não é? Bom e, e para isso é preciso dinheiro, e para ter dinheiro é preciso 
trabalhar. Bom, até aí tudo bem. E que… Eh pá, eu sempre em Portugal, mesmo nos períodos 
de férias, embora um indivíduo ajudasse sempre lá na, na lida da casa até, mesmo até a 
construir uma parede ou a, a construir, isto é, ajudar, tudo isto tudo bem, não. Mas aqui a, a 
situação era diferente porque nós lá em Portugal tínhamos a sopa, tínhamos tudo a, não é, {a}, 
a tempo e a horas. Aqui, claro, um tipo pode ir ao restaurante, mas para ir ao restaurante tem 
que pagar, e para pagar tem que ter dinheiro, não é? Digamos que a, a situação era diferente, 
mas é claro um tipo agora está habituado pá, pá, quer dizer, para fazer comparação dum lado 
(…). 

INQ Acredita que a vida do seu filho, hoje em dia, é melhor do que seria se não estivesse cá em 
França ou se não tivesse vindo para França nos anos 60/70? 

INF5 Eh pá, isso agora, responder a essa pergunta e pensando um bocado na crise actual, é um 
bocado difícil responder a isso, pá, porque é evidente que a cri-, a crise… Isso toca a toda a 
gente seja… Oh pá! Sinceramente não sei o que dizer, mas a, é evidente que a situação é, é, é, 
eh pá, é terrível a situação, mas isso para todos… Porque é evidente, enquanto um tipo tem 
um trabalho tudo bem, mas se de um dia para o outro não tem trabalho para arranjar trabalho 
é complicadíssimo, não é? Portanto {a}, eu sou daqueles que actualmente, pá, mesmo que seja 
no público ou no privado, é um tipo tentar manter é o trabalho, não é? Porque um tipo sem 
trabalho não tem dinheiro, sem dinheiro o que é que lhe vai fazer a, quer dizer, a pergunta é, é 
difícil responder, sinceramente, no contexto actual é, é muito complicado. 

INQ Após tantos anos de permanecer aqui em França tenciona regressar ao seu país natal? 

INF5 Eh pá, a, a, é evidente, é evidente e isso é, é, é, é simples de explicar porquê, porque para 
viver aqui, mesmo que seja com uma boa reforma, não se pode viver. Quando eu digo uma 
boa reforma, não é, não é um salário, não é, digamos, uma reforma igual ao salário que temos, 
por exemplo, não é? Porque a reforma é sempre inferior, como sabe, mas digamos para viver 
aqui, o mesmo como eu considero uma boa reforma, é impossível. Portanto, é evidente que a 
aqui na zona de Paris, isto é, Paris e arredores, e até algumas cidades na província, bom. 
Portanto a, e nota-se, nota-se aqui que as pessoas quando, quando chegam à reforma, vão 
todas para a província, não é? Também pode ser por motivos de laços familiares ou coisa 
assim ou… Mas…  

INQ Procurar a calma.  

INF5 E também, também possa ser isso, mas é mais por causa do dinheiro porque é evidente 
que, como toda a gente sabe, na província as coisas são mais baratas, as rendas de casa, 
mesmo que se compre uma casa muito mais barata do que aqui, e mesmo até os produtos 
alimentares, que é aquilo que a gente necessita todos os dias. A… Em Portugal, por enquanto, 
ainda se verifica um bocadinho isso, não é, não sei se virá a, digamos, a ficar igual, digamos, ou 
ao mesmo nível. Mas, por enquanto, ainda se bebe um cafezinho por cinquenta cêntimos, não 
é, um café, uma imperialzinha, aqui é muito mais caro e, e, e, e que não presta, como já 
verificou. Bom, quer dizer, quando eu digo que não presta é fazendo a comparação com os 
nossos produtos, não é? Não digo todos, mas uma parte deles, eh pá, mas bom e é tudo isso, 
não é? E um tipo tem que olhar para isso. E depois, não é, ainda tem lá, ainda tem lá a casinha, 
exacto, ainda tem lá a casinha do, do, embora velha, tem lá a casinha do, dos pais, não é, é 
evidente que… 

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



INF5 Balanço, balanço, sim, {a} acho que foi positivo porque é evidente, pá, que eu, eh pá… 
Hoje estou aqui, efectivamente, mas se tivesse em Portugal o que é que estaria a fazer? Não 
sei sinceramente, pá, não sei, não é? Estaria talvez numa empresa a, numa empresa privada, 
efectivamente. Agora com as empresas lá, como o senhor sabe, de há uns anos para cá aquilo, 
sobretudo ali na zona de Águeda, aquilo tem fechado tudo e é a pergunta que eu faço, se eu 
estivesse lá o, o que é que eu estaria a fazer hoje, não é? É sempre u-, uma incógnita que aí pá 
é um bocado difícil… Mas que… Em relação à pergunta que fez, pois é evidente, pá…  

INQ Por último, tenho uma última questão. Gostaria que partilhasse comigo um pequeno 
episódio que o tenha marcado de forma negativa ou de forma positiva aqui em França. Uma 
história que tenha acontecido ou que lhe apeteça partilhar comigo, que o tenha marcado de 
forma positiva ou de forma negativa, como entender, ou que tenha sido bom ou menos bom… 

INF5 Bom... Oh pá, assim histórias, bom, assim pequenas histórias que acontece no dia-a-dia, 
pá, a… Uma vez acon[teceu], eu estava no consulado em Nogent, estava na recepção, aparece-
me um indivíduo que andava à procura da filha. Eh pá, mas só… Para já, ele n-, não me tinha 
dado o nome completo da filha, para ver se conseguia descobrir, e a morada incompleta. E eu 
pensava s-, só tinha praticamente o, a terra, (…) mas sem rua como é que um indivíduo vai… E 
depois (…) vimo-nos aflitos para descobrir, efectivamente, onde estava, onde estava a filha. E 
então lá, bom, pelos registos consulares, lá pelo nome que ele deu, conseguimos então, {euh} 
contactar a filha, não é, mas isto foi já ao fim da, da noite, da noite, isto é, ao fim da tarde, já 
era quase de noite, e então eu disse, «Olhe, está aqui um senhor que se diz chamar fulano de 
tal, tal, tal, que diz que é seu pai, oiça ta (…)» Enfim, perguntei à senhora se era (…), se 
podíamos lá ir levar então. E claro, como isto demorou {a} dois dias, isto é, dois dias e uma 
noite, tivemos que alojar o indivíduo. Bom, tivemos que a, tivemos que arranjar um hotelzito 
baratucho e dar-, dar-lhe comida, isto é, num restaurantezinho, dar-lhe comida e, e, e, e, eh 
pá, e aquilo são aqueles momentos assim um bocado difíceis que um indivíduo não pode 
abandonar, o homenzinho coitado não sabia falar uma de francês. A… Ele, ainda… Foi um táxi 
que o trouxe ao consulado e mesmo assim ainda, bom, ainda pagou o táxi, mas, bom, já não 
tinha muito mais dinheiro. {a} E claro, são aquelas histórias pá {a}, assim um bocado 
emocionais. Bom, conseguimos encontrar a filha, tudo bem, com uma certa dificuldade. Bom, 
e[u] levei-o lá a um restaurantezinho que conhecia, que era francês, disse-lhe «Olhe, tente dar 
aqui sei lá um bi[fe]». Fui perguntar ao senhor se gostava de carne, se não gostava, batata 
frita, aquilo que se come todos os dias e, então, eu disse-lhe «Olhe, dê aí qualquer coisa, um 
quarto de vinho, se ele quiser mais vinho, pois não sei {a}. Veja lá com o senhor (…)» 
Conseguimo-nos entender, ele almoçou. Depois fui lá pagar, e o hotelzito era ao lado, também 
f[ui], eu fui pagar do meu bolso. Depois, levei-o a casa lá da… Até foi o, o… Pedi ao senhor 
Cônsul na altura, se podia, se o porteiro, enfim, que era porteiro e chauffeur, se podia levar a 
pessoa lá a casa, «Sim», levou-a lá a casa, pronto. O indivíduo, bom, lá… Eu depois até, na 
altura, tinha pago aquilo, nem fiz atenção quanto é que tinha pago e tal e o, o, a filha depois a, 
quis vir pagar e a… Pá, que eu ach-, achei isso normalíssimo, «Mas olhe (…) que eu até nem sei 
quanto é que eu, eu pag[uei].» Fui lá ter com o indivíduo do, do hotel soube porque o hotel 
era preço fixo e tal, depois fui lá ter com o indivíduo onde ele, onde ele jantou e tomou o 
pequeno-almoço, ao outro dia, «Eh pá, quanto é, quanto é que, que foi a…?» Eu é que paguei, 
não é? «Quanto é que foi?» Também já não se lembrava, etc. «Eh pá, deve ter sido mais ou 
menos X e tal, eh pá.» E eu, na altura, disse «Pronto, então olhe, paga o hotel que foi…» Na 
altura parece que foram vinte e cinco euros, vinte e cinco francos, ou qualquer coisa assim, 
«Pronto e o resto pá deixe lá (…) comida (…)» Pronto, e são aquelas histórias que, quer dizer, 
foi aquela história toda porque um indivíduo lançar-se com u[ma], eh pá, ele, eu não me 
recordo da idade dele, mas não devia estar longe dos sessenta e cinco, para aí, porque era um 
indivíduo já assim duma certa idade (…) Eh pá, como é que um indivíduo se lança sozinho à 
procura da filha sem saber exactamente, e a filha não sabia que ele que vinha a, que e-, que 



ele tinha-se posto, portanto, dentro do, do, do, eu suponho que foi no comboio porque ele 
vinha da Gare d’Austerlitz, pá, para, à procura da filha para França sem avisar. É evidente que 
na altura a, uma comunicação para Portugal ou de Portugal para aqui era complicado e tal, 
mas é assim um bocado, eh pá, é assim… Eu gosto muito da aventura, mas um indivíduo, 
daquela idade, meter-se numa aventura destas, sozinho, é, é um bocado arriscado. Eh pá, e 
aquilo emocionou-me um bocado. Bom, e, enfim, há essas pequenas histórias assim, mas bom 
(...).  

INQ Pronto, muito obrigado pela sua colaboração. 

INF5 Não tem nada pá, eh pá, eu não sei, não sei o que é q[ue], aquilo que eu lhe disse, o que é 
que poderá ajudá-lo, mas bom pá, não… 

INQ Ajudará muito, com certeza. Obrigado.  

INF5 Não tem nada que agradecer. 

 


