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

INF4 Foi uma decisão muito rápida, foi fazer uma mochila e partir e, e tentar novas aventuras, 

uma nova vida e tentar criar outra família, foi isso, mais nada.  

INQ Pode-me contar um pouco como é que decorreu a viagem até chegar aqui a França, veio 

logo para a região parisiense ou não? 

INF4 Não, não, conheci outros países antes de chegar a Paris e, cujas experiências foram 

bastante positivas, mas a chegada a Paris verdade que a chegada a Paris foi, foi outra coisa, foi 

diferente porque eram países com uma cultura bastante grande. Não conhecia ninguém (…) 

mesmo uma aventura. Não foi… Mas tive a sorte depois de encontrar duas ou três pessoas que 

me apoiaram em determinado momento e que, e consegui logo trabalho quando cheguei a (…) 

INQ Foi complicado arranjar trabalho, teve apoio por parte de algum emigrante ou de algum 

francês?  

INF4 Conheci, conheci três ou quatro emigrantes que estavam ligados a rádios e jornais e que… 

A um dado momento faço-lhe uma proposta de director de jornal (…) para trabalhar com eles, 

portanto fazer reportagens no exterior. E foi a partir daí que comecei a minha carreira de 

jornalista, efectivamente.  

INQ Gostava que me falasse do seu trabalho, o que é que faz concretamente e…  

INF4 Actualmente?  

INQ Sim.  

INF4 Actualmente sou comercial, comercial de vinhos. Trabalho para uma sociedade produtora 

de vinhos verdes em Portugal e sou ‘repositante’ deles. Portanto, eles têm aqui um escritório 

em Versalhes e estou a trabalhar com eles há, há dois anos.  

INQ A nível de trabalho, como é que é o seu relacionamento com os colegas, como é que o 

classificaria? 



INF4 Simples e honesto. {e} A relação, a relação com os colegas, não há… Vamos a ver, não há, 

não há concorrência, trabalhamos todos com o mesmo objectivo, que é vender os produtos e 

há uma certa harmonia no trabalho, portanto não há…  

INQ E o relacionamento com os franceses tem sido pacífico ao longo destes anos?  

INF4 Tem, tem porque… Quando eu comecei em 1990, 90, quando eu comecei a trabalhar 

para o jornal “A Bola”, {a} como correspondente o jornal “A Bola” {euh} em França {euh} foi aí 

que comecei mais a integrar a comunidade francesa, fui obrigado a trabalhar com jornalistas 

do, de outros jornais, televisões, rádios e, e a partir daí é verdade que a comunicação torna-se 

muito mais fácil e, e a, e a integração também, porque esses colegas de jornalismo foram, 

tornaram-se amigos {euh} e houve uma certa vivência natural do dia-a-dia, portanto foi 

porreira.  

INQ Com os outros emigrantes também tem sido pacífico? 

INF4 Ah, depende, depende, depende. A comunidade, a comunidade portuguesa é complexa, 

porque, e é triste, é triste porque a comunidade portuguesa entre ela, eles falam francês. 

Portanto, quando, quando, quando eles tinham a oportunidade, que a malta que estão aqui há 

vinte, trinta, quarenta anos, que estão num país de cultura, que tinham a oportunidade de 

evoluir, de conhecer outras coisas e, e mantiveram-se em gueto e formaram um…  

INQ E evoluíram pouco.  

INF4 Claro! E, e é triste para eles, sinceramente é triste. Mas há outros que, que evoluíram 

graças a Deus, não é? A formação de rádios {euh}… {euh} a criação de jornais… Portanto há 

outros que evoluíram, mas a maior parte da emigração portuguesa em França não evoluiu. 

INQ Estagnou. 

INF4 Estagnou. Felizmente para eles que os filhos conseguiram dar uma, um empurrão aos pais 

porque se não, efectivamente, era chato.  

INQ Da realidade que conhece de Portugal e de França, qual acha que é o país que lhe oferece 

melhores condições de vida e porquê?  

INF4 É sem dúvida nenhuma a França, é sem dú-, não só, não só, não só pelo, pelo aspecto 

financeiro, ou económico da questão, é porque a cultura está presente, depois a própria 

família que eu criei aqui, tenho uma filha que estuda e mais não que mais… Portanto, a França 

actualmente é um dos países, um dos países mais industrializados e culturais do mundo. 

Portanto a nível de condições é lógico que eu vou escolher a França, mas como, como 

português que sou e como patriota que sou, é evidente que Portugal está sempre no meu no 

meu coração, é evidente. Isso aí não há dúvida nenhuma.  

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

se tivesse ficado em Portugal? 

INF4 Ah, não sei, não posso responder a essa questão. Sinceramente é, é, é, é difícil porque… 

{euh} Eu quando saí de Portugal tinha uma actividade bastante boa, era empregado de 



escritório, {euh} Portanto não sei o que é que poderia ter hoje, e o que é que os meus filhos 

poderiam ter hoje, portanto é, é muito, é muito subjectivo falar de, dessa questão.  

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

INF4 Ah, claro, claro! 

INQ Quando e porquê? 

INF4 Ah porquê? Porque tenho cinquenta e quatro anos, dentro de dez anos, mais ou menos, 

devo estar na reforma, é evidente que tudo, tudo vai depender da minha filha, não é? {euh} 

Dos estudos da minha filha, o que é que ela quer fazer, mais não sei que mais, se ela quer, se 

ela quer ir para Portugal, se ela quer ficar aqui. Mas é evidente que eu construí ao longo destes 

vinte anos pá de França, construí muitas amizades. Amigos mesmo, mesmo do, do coração, 

portanto não vou esquecê-los, sejam franceses sejam portugueses. Portanto, a França ficará 

para sempre como um cantinho que eu tenho que guardar. 

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

INF4 Eu acho que é um balanço positivo porque… Repare numa coisa, eu sou um autodidacta, 

um selfmade man, {euh} todos os meus estudos fi-los no estrangeiro, {euh} participei em 

campanhas eleitorais como candidato, a última o ano passado como candidato à Câmara 

Municipal aqui de Neuilly. Fui catalogado amigo do, do Sarkosy, portanto, {euh} foi uma 

caminhada útil, {euh} positiva, engraçada, e acho que se voltasse a, eu penso que poderia 

voltar a repetir tudo isto que fiz até agora.  

INQ Não está arrependido de nada? 

INF Não, absolutamente nada. 

INQ Por último, para terminarmos a entrevista, iria perguntar-lhe, iria pedir-lhe que me 

contasse um episódio que o tivesse marcado, de alguma forma, pela positiva ou pela negativa, 

que se lembre, que lhe ocorra, aqui em França.  

INF4 Eu acho que, eu acho que um episódio, acho que posso, posso contá-lo e passou-se no 

ano passado, pá. Foi o convite formulado pelo filho do Presidente da República, para integrar a 

lista de candidatura à, à Câmara Municipal e {a} que me trouxe alguns dissabores. Eu na altura 

era vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuilly e acho que os meus colegas de 

direcção não gostaram, alguns, nem todos, não gostaram que eu fosse candidato e, e 

utilizaram-no como título de vice-presidente da associação, não é? Portanto, acho que me 

zanguei com dois, dois ou três elementos da associação. Mas, mas o mais engraçado foi… Um 

dia a televisão portuguesa veio aqui fazer uma entrevista e eu estava à espera do filho do 

Presidente da República e já tinha sido eleito, uns dias antes, ao Conselho Geral do 

Departamento, e então a, a jornalista portuguesa perguntou-lhe se ele podia me 

cumprimentar, unicamente para ficar no, no filme da televisão, nas imagens, e ele respondeu 

«Mas eu não preciso de televisão para cumprimentar o B, é um amigo que eu tenho, conhece-

me desde pequenininho, e eu não preciso da televisão para cumprimentá-lo, cumprimento-o 

todos os dias». E chegou-se ao pé de mim, deu-me dois beijos, cumprimentou-me como um 



homem me faz, não é? Portanto, essa foi uma, um episódio que me agradou pessoalmente, 

não é? Oh pá, e há outros episódios mas… Eu passei por tanto na minha vida que… 

INQ Pronto, damos aqui por terminada a entrevista e obrigado pela sua colaboração.  

INF4 Nada, por amor de Deus então, foi um prazer. Se isso pode ajudar de alguma maneira.  

INQ Com certeza que irá ajudar.  

INF4 Agora não se esqueça pá que efectivamente esse livro, que eu lhe dei… 

INQ Sim, eu vou pedir-lhe que mo autografe depois… 

INF4 Isso pode lê-lo porque é, é engraçado pá…  

INQ Sim, tem aqui um poema que eu gostei muito, já estive a ler muito transversalmente.  

INF4 Ah! (risos) 

INQ Gostei muito. Vou pedir-lhe que mo autografe. 

INF4 Claro, claro, com imenso prazer. 


