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INQ Como é que surgiu a decisão de ter emigrado para França? De ter vindo de lá, da Madeira 

para aqui? 

INF3 Vá, a decisão que eu tive de vir de, de lá para aqui, c’est que ,euh-, não havia trabalhos, 

não havia trabalhos nessa “epoca” *époque+, eu vim, tive na tropa, em Angola. E depois 

quando cheguei a, à… Donc, casei antes de ir para, para Angola, antes de ir para a tropa. E, 

depois, quando… Fiz uma menina antes de ir embora, naquele tempo já estava frio. [risos] E 

então fui embora para Angola, tive lá, estive trinta e seis meses na tropa. Quando cheguei à 

Madeira, estive lá dois meses e voltei e tive que vir para França. Donc, escrevi a um cunhado 

meu {euh}, se eu podia vir, ele disse-me que, que sim. Onde ele me emprestou o dinheiro. E 

então vim para, vim para o continente e vim a salto pa-, para França para poder ver se 

conseguia organizar melhor a vida, que nesse tempo era impossible. Voilà. 

INQ Conte-me assim rapidamente como é foi a viagem até à sua chegada a França. Veio logo 

aqui para esta região ou…? 

INF3 A viagem foi que eu vim para Lisboa, vim para Lisboa para casa de uma senhora, para 

casa de uma senhora. Depois de Lisboa houve um passador que foi lá me buscar, e que me 

deixou aí, em Espanha, desde manhã até à, ao meio-dia, atrás de uma parede, onde depois 

chegou lá para me trazer para França, que foi muito rigorosa a viagem, porque o, o carro que 

me, nos trazia partiu o pára-brisas e era no tempo do frio e, então, trememos muito para 

chegar aqui a França. Padecemos muito para chegar cá. Foi frio e fome.  

INQ E veio logo directamente aqui para a região parisiense?  

INF3 Pois vim, logo directamente para a região parisiense, oui. Vim directamente po-, para, 

para Mantes-la-Jolie, e depois fui trabalhar para o outro lado, para aquilo que é de Paris. Voilà.    

INQ Foi complicado arranjar trabalho, ou teve apoio por parte dos colegas? 

INF3 Foi, tive apoio {a}, tive apoio pela parte dos meus colegas. E a, os meus cunhados {euh} 

que, que já sabiam falar um bocadinho francês e eles, então, é que me ajudaram a, é que me 

ajudaram a fazer as ma-[las], a fazer os primeiros passos. Os primeiros passos para arranjar 

trabalho, e arranjar papéis, e essa coisa toda. Voilà.  

INQ Diga-me só um bocadinho o que é que faz no seu trabalho, em que é que consiste?  



INF3 Vá, o meu trabalho comecei em França por… Agora ou antigamente? 

INQ Agora, ou se quiser falar também de antigamente. 

INF3 Agora. O meu trabalho comecei por encontrar um patrão de, de pu-[blic], de trabalhos 

públicos. Quando eu comecei a trabalhar nessas linhas telefónicas, pendant dois anos. Depois 

o patrão fechou. Depois fui trabalhar para uma fábrica de, de, de préfabrication de fazer casas. 

Donc, essa fábrica, depois, terminou os, os contratos, fechou. Fui trabalhar para a limpeza sete 

anos. Depois, então, {euh}, depois de, de vinte anos que eu trabalho como, numa sociedade 

de, de, onde se alugam os bâti-[ments], as casas, sociedade de bâtiments. E depois de vinte 

anos que eu trabalho nessa, nessa sociedade. Donc, eu era, eu era, eu era vigile, depois passei 

para cho-, para responsable e depois passei para superviseur. Superviseur c’est à superviser 

todos, responsable de todos os “gardiões” *gardiens+, essa coisa toda.  

INQ Como tem sido o seu relacionamento com os franceses?  

INF3 Com os franceses tem sido bem, muito bem. Mas muito mal, hum… Com os franceses 

tem sido très bien, muito bem, “par contra” *par contre+ com os próprios imigrantes tem sido 

muito mal.   

INQ Ai é? 

INF3 Ouais.  

INQ Então porquê? 

INF3 Porque {euh} … Donc, como era o chefe, como era o responsable de uma sociedade, de 

uma sociedade onde havia muitos imigrantes “arabes” [arabes] e noires e “algerianos” 

[algériens] e africanos. E, então, isso foi um bocado difícil porque eles faziam a, a… Havia muita 

população, viviam juntos e, e então como o, eu era o “controlôr” *contrôleur] de, de tudo o 

que se passava na, na “vilhagem” [village] … Donc, fui muito, fui muito agredido e… *emociona-

se e chora]. Pois passei uma vida muito difícil. 

INQ Isso foi, foi muito complicado para si. Foi um assunto que… Mas já está ultrapassado, não 

é? Então, vamos aqui mudar. Pronto, tinha aqui uma outra pergunta relacionada com os 

emigrantes, mas já…  

INF3 Desculpe, então, voilà.  

INQ Não faz mal, esteja à vontade. Qual é que acha…? Diga, diga! 

INF3 Não, foi muito duro porque fui muito insultado e fui… 

INQ Acha que foi injustamente?  

INF3 Foi injustamente. Oui. Passei uma vida muito rigorosa.  

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

França? 

INF3 França!  



INF É, e porquê?  

INF3 Porque {euh} a França, depois de 1972 que eu vim para cá. Donc, o tempo antigo era um 

tempo de escravidão {euh} onde a gente passava {a}, lá, na Madeira, dias e dias a, a acartar 

pedra e a acartar lenha e a, depois não havia para comer. Donc, depois que eu vim para 

França, fui um, lá a vida mudou {a}, mudou bastante na qualidade de, de viver, e na qualidade 

de, de… Com os franceses ser muitos simpáticos e essa coisa toda. À part o, as pessoas que, 

que, que tive montes de problemas.  

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

emigrado?  

INF3 Não. A minha vida foi, para os meus filhos foi melhor ter emigrado, foi.  

INQ Acha que então, o facto de ter emigrado que melhorou a vida deles? 

INF3 Sim, sim. Melhorou, melhorou muito. Porque eu tive, aí, {a} em 93, em 83, donc, eu 

trabalhava já numa, na “usina” *usine+ de limpeza, na fábrica de limpeza e tive, fui obrigado, 

fui para Portugal, estive lá dois anos e meio, e que voltei outra vez. Porque em dois anos e 

meio, lá na Madeira, não encontrava ninguém para me ajudar e tinha a minha casa, tudo, mas 

{euh} fui a obrigado a, a, levei a minha família toda para lá, e fui obrigado a vir para cá, porque 

lá, c’était, não se podia viver. Voilà! Donc, para mim foi melhor a França que, para mim e para 

os meus filhos. Todos têm o seu trabalho, todos têm a sua casa, todos… 

INQ Após tantos anos de ter estado aqui em França, tenciona regressar ao seu país natal? 

Quando e porquê? 

INF3 Vá, gostaria muito de regressar definitivamente lá, au Portugal, mas como tenho os meus 

filhos e os meus netos, tenho intenções de, de ir a Portugal só de passagem.  

INQ Então não tenciona regressar?  

INF3 De vez, não, não. Donc, tenho lá, tenho lá a minha casa, tenho lá as minhas coisas, tenho 

tudo. Mas (…) posso estar lá quando for para a reforma, dois, três meses, e depois voltar, aqui, 

dois, três meses a, para, para, por causa dos meus netos. Donc, eu gostava de voltar 

definitivamente, mas a minha senhora não, a minha mulher não, não… Voilà.   

INQ Que balanço, que avaliação é que faz destes anos todos? Já está aqui, em França, há 

muitos anos, não é?  

INF3 Ouais.  

INQ Que balanço é que faz? Se eu lhe pedisse para fazer um balanço, uma avaliação, deste 

período que viveu aqui. 

INF3 Mas o… 

INQ A nível de… Se foi positivo, ou não…  



INF3 Para mim foi positivo, oui. Foi positivo que… Tive a sorte de, de trabalhar toda a minha 

vida, nunca estar no fundo de desemprego. Sempre {euh} fui respeitado pelos meus 

superiores. E… Donc, sempre respeitei o meu trabalho e… Donc, foi uma vida que correu muito 

bem à part de, de, de coisas que se passaram entre, entre os imigrantes e coisas do trabalho, 

quoi.  

INQ Eu tinha só aqui uma última pergunta, para terminarmos, queria que me contasse uma 

história, ou um episódio que o tenha feito sentir muito feliz ou muito triste. Assim, uma 

história que queira partilhar comigo, que se tenha passado aqui em França, durante…  

INF3 Oui, uma história mais triste foi a que, uma história mais triste foi a que… 

INQ Ou mais alegre.  

INF3 Mais triste! Mais rigorosa foi que encontrei, fui chamado a, às oito da noite para um 

apartamento, tinha, tinha arrebentado um apartamento. E, e, e então eu disse «Volto…» … Um 

dos meus colegas que trabalhava comigo, mandaram-me chamar, porque eu era o responsável 

para… Tinham partido um apartamento. E, e então, nesse apartamento, disse a ele, «Bom, 

vamos ver isso amanhã. Que amanhã, às oito horas, eu começo o trabalho, passo lá a ver se 

tem coisas partidas.» Foi lá a polícia, essa coisa toda. Donc, o que é que se passa. No outro dia, 

fui embora trabalhar, que o trabalho era mesmo ao lado, que eu tinha um apartamento de 

fonction, da sociedade. E quando eu chego lá, vejo um, uma rapariga dentro do apartamento 

{a}, assentada, e que não podia se levantar. Donc, eu perguntei a ela, em francês, o que é que 

ela estava lá fazendo e ela não me respondeu. Donc, era uma rapariguinha que tinha sido 

violada por cinco gajos. Donc {euh} fui o, o caso mais, mais difícil, não mais difícil, mas un, un 

dos mais difíceis que encontrei, que disse {euh} … Depois, daí, telefonei à polícia. Fechei a 

porta com uma, a porta sem trancar, e ela não me falava, nem nada. Depois chamei a polícia, 

chamei testemunhas. Quando a polícia veio, e então {a}, onde soube que ela foi violada por 

cin-, cinco gajos. Donc, esses cinco gajos, cinco rapazes, donc era “marrocanos” [marocains] e 

um preto. Onde eles culparam-me que fui eu que telefonei à polícia, que me iam matar. E 

depois, quando os gajos disseram que me iam matar, eu tive de que ir, tive que andar uma 

semana fugido. E o patrão pagou-me uma, a outra parte para eu ir para, para eu não, não estar 

lá. E, e então a, e então, depois, esses rapazes foram apanhados, foram apanhados, foram 

chamados para tribunal. Donc, eu fui chamado a tribunal onde, onde, onde eu disse a eles que 

que eu era obrigado a chamar a polícia porque a rapariga estava en danger, en danger de 

mort. E onde eles disseram que iam, que iam me matar, que é que era o culpado, era eu. 

Então, eu disse a eles que, que a rapariga disse que a porta estava fechada às chaves, e eu 

disse que não. (…) um ano de prisão. Foi o dia mais...  

INQ Mais complicado.  

INF3 Ouais.  

INQ Pois, não deve ter sido fácil não. Pronto, agradeço a sua colaboração e obrigado.   


