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INQ Como é que surgiu a decisão de ter emigrado para França, ainda se lembra? 

INF1 Ora bem, foi… Como eu disse, há bocado, {euh} fiquei livre {euh} da tropa, fiquei livre da 

tropa, e {euh} disse aos meus pais «Se eu ficar livre da tropa…», que vinha para França. Tudo 

em casa, não trabalhar nas terras, lá em baixo. [risos] E {a} depois, os meus pais {euh}, a minha 

mãe não dizia nada, o meu pai é que dizia assim «Eh, tu tas maluco! Tu vais para lá, não sabes 

falar, não te desenrascas, nem nada…» E eu disse assim «Não faz mal, isso não faz mal. Se 

desenrasco, se não me desenrasco, isso, isso já é comigo.» Pronto, depois ele… Bom, eu não 

tinha dinheiro. Eu o que, tudo o que ganhava, dava tudo em casa. Ele tirou-me o passaporte, 

porque eu disse-lhe «Se não me deixa ir, ir vou, na mesma, mesmo que não deixe.» Ora bem, 

ele para eu não fugir de casa, ele tirou-me o passaporte e {a}, e tirou-me o bilhete de comboio, 

e vim com o tal compadre {euh} e cunhado do meu irmão. Compadre do meu pai e cunhado do 

meu irmão. E {a} vim com esse… foi assim. Foi, foi assim que eu vim. 

INQ Agora ia pedir-lhe que me contasse como é que correu a viagem até chegar a França. Se 

veio logo para esta região, ou não, como é que se passou a viagem? 

INF1 Não. Foi… A viagem passou-se muito bem, de comboio. Tive que mudar, tive que mudar... 

Onde é que foi que eu mudei? Já não me lembra bem, onde é que foi. No Porto, isso {euh} 

mudava-se sempre. Já nem me lembro onde é foi no Porto, se foi Campanhã ou… Em Espanha, 

sei que mudei em Espanha, também, porque ia de Braga para o Porto, depois tive que apanhar 

o comboio que vinha para Espanha, para França, e tive que mudar em Espanha para apanhar 

o, o comboio que ia para Haute Savoie,  Annecy. Perto da Suiça. E a… 

INQ Uma cidade muito bonita, já lá estive uma vez… 

INF1 E, e gosto muito daquilo. Não queria morrer sem lá ir dar um passeio, uma volta. [risos] 

Aquelas terras que eu deixei. É verdade.  

INQ Então não veio logo para aqui, para a região parisiense? 

INF1 Não. Depois é que eu casei. Encontrei a minha esposa lá. Depois casei, ela diz que queria 

vir para a beira dos irmãos. Bom, eu disse as-[sim] «Bom, {a} vamos lá, então, para a beira dos 

teus irmãos.» E {a} estamos aqui em Paris, e estou muito bem! Graças a Deus. 



INQ Foi complicado arranjar trabalho, quando veio para França? 

INF1 Ora bem {euh}, não fui eu que arranjei, foi os meus colegas que arranjaram. {a} Tive mês 

e meio parado, só. Desde que cheguei aqui, estive mês e meio parado, até arranjar os papéis. 

Depois houve aquela época que, que Giscard d’Estaing, que arranjou, que arranjava papéis, e 

meteram-me os papéis en route, e saíram assinados. 

INQ Mas teve apoio por parte de colegas? 

INF1 Tive do patrão, foi o patrão, o patrão é que fez tudo. O meu colega, esse tal compadre do 

meu pai, pediu a um patrão trabalho, mas não tinha papéis, se podia fazer os papéis, o patrão 

francês disse que sim, e {euh}, e arranjou-me os papéis. Trabalhei lá ano e meio, e depois vim 

para aqui. 

INQ Agora queria que me falasse um bocadinho do seu trabalho. O que é que é que faz, como 

é que são as relações com os colegas… 

INF1 Muito boas! Verdade! Muito boas! {euh} Faço um bocado de tudo, “marçonaria” 

[maçonnerie], isto. Fui eu que fiz, até, aqui. {a} Faço placostil que é, placo, é pladur, em 

português. Faço isso. Faço alcatrão, na estrada, também. Ainda fiz agora, ontem, tiens, foi 

ontem que fiz, até. E {euh}, e rebocos, areados e tudo, blocos de cimento, “posar” *poser+ 

blocos de cimento. {euh} Pa-, faço gesso, um bocado de tudo. Um bocado de tudo. 

INQ E as relações com os colegas de trabalho? 

INF1 Muito boas. 

INQ É? Nunca teve… 

INF1 Até é de Amarante, o meu colega, o meu chefe, até. É de Amarante. Vai amanhã para 

Portugal. Chamo-lhe o A. 

INQ E, agora, como tem sido o seu relacionamento com os franceses? Foi pacífico, ou não, ao 

longo destes anos aqui em França? 

INF1 Tudo bem. 

INQ É? 

INF1 Hum, hum. Não tenho problemas. Não. Está tudo a correr bem. Boas relações. Eu 

também não me meto com eles, deixo-os “rolar” [rouler]. [risos] E é por isso que me entendo 

bem com eles e eles comigo. [risos] 

INQ E com os outros emigrantes, aqui na região? 

INF1 Também me entendo bem com eles, aqueles que trabalham, que trabalhamos juntos, 

outros emigrantes que, às vezes, de outros patrões, que nos encontramos na mesma, no 

mesmo trabalho… Sim, encontramo-nos bem. 

INQ Dos países que conhece, portanto de Portugal/França, destes dois países que estamos a 

falar, qual acha que é aquele que lhe oferece melhores condições de vida? E porquê? 



INF1 Em França! 

INQ E porquê? 

INF1 Ora bem, porquê? ,a- É… “Dejá” [déjà], é por causa, ganha-se mais aqui. Ganha-se mais. E 

{euh}, e em Portugal, eu trabalhava lá, ao fim do mês não via nenhum. Não via nenhum, (…) 

entregava tudo aos meus pais, e eu vim para aqui por causa de ter um bocado de dinheiro no 

bolso. E {euh}, bom, para mim, foi a França, o melhor país que encontrei, foi aqui. Foi aqui. E 

{euh} sem problemas nenhuns. E até disse sempre «Vai ser aqui que vou apanhar a minha 

reforma. Depois quero acabar com a minha vida em Portugal! Quero ir acabar a minha vida a 

Portugal. Quero morrer em Portugal.» [risos] Vá lá. Se Deus quiser, em primeiro lugar. [risos] 

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

INF1 Sim. 

INQ É? 

INF1 É. 

INQ Em que aspectos? 

INF1 Porque se tivesse em Portugal, estavam… Ora bem, há miséria em Portugal, e aqui 

também a há, aqui também há miséria. Ora bem, em Portugal, há já miséria nos trabalhos, 

fome de trabalho, já, que nu-, os patrões fecham e não pagam. E aqui, mesmo que trabalhem, 

os patrões não pagam, lá em baixo, e, aqui, uma pessoa ainda vai trabalhando, ainda, ao fim 

do mês, o nosso, {euh} o nosso cheque é “virado” *viré+ para a conta do banco, não vem ter 

com nós. O patrão manda directamente para o banco, e podemos contar com ele. Portanto, 

{euh} a vida para elas é melhor aqui que lá em baixo. É. 

INQ Há mais segurança, não é? 

INF1 É. Há mais segurança aqui. É. Pode ser que isto mude, mas para já, está a correr bem. 

Graças a Deus. 

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

Portugal ou…? 

INF1 Sim.  

INQ Porquê e quando? Era isso que eu lhe ia perguntar.  

INF1 Porquê e quando? {euh} Porquê? Foi como eu disse há bocado, queria a, acabar o resto 

da minha vida lá em baixo. Para “reposar” [reposer] um bocado. E {euh} quando, quando tiver 

a reforma. [risos] Quando estiver a reforma. (…) três anos e meio, quatro anos. Para ter, para 

ter quarenta anos de trabalho, no máxi-[mo]. 

INQ É com quarenta anos que vão para a reforma? 

INF1 Quarenta anos. Eu já tenho… Conta-me cinco anos entre, quatro, quatro ou cinco anos de 

Portugal, que, aqui perguntaram-me por eles. E eu fui lá buscá-los, lá a baixo, na Páscoa, fui 



buscar esses anos declarados, lá em baixo, e mandei-os aqui para a segurança daqui. E {euh} 

faltam-me dezasseis trimestres, agora. Já me contou. Tenho cen-, cento, tenho cento e 

cinquenta e dois trimestres, aqui. Faltam-me mais dezasseis. São quatro anos. 

INQ E, então, se eu lhe pedisse para fazer um balanço da sua estadia ao longo destes anos em 

França, o que é que me dizia? Se valeu a pena, realmente. Se tivesse de fazer um balanço, 

positivo ou negativo, de tudo o que se passou enquanto… Até hoje, cá em França. 

INF1 Para mim, aqui, não é negativo. 

INQ Não? 

INF1 Não. Para mim, aqui, foi sempre positivo. Sempre! E em Portugal, {euh} bom, como é que 

eu hei-de dizer? Portugal trabalhava, trabalhava, e não via nada como disse há bocado, é isso. 

E… Não é dizer mal do meu país, do nosso país, mas é o que é, é verdade, é o que é. Aqui, foi o 

meu ser. Não esqueço Portugal, é o meu país e adoro mas, aqui, foi o meu ser. Foi, sim senhor. 

Foi aqui que eu arranjei dinheiro para me casar, foi aqui que, que criei as minhas filhas, que 

eduquei as minhas filhas. Foi aqui que lhe dei o ser a elas e a minha vida que se melhorou, é 

verdade. Até hoje, bom, melhorou-se. 

INQ E, por último, ia-lhe pedir que me contasse um episódio que o tenha marcado, ou 

negativamente ou positivamente. Algo que o tenha impressionado, ultimamente, ou então 

enquanto esteve aqui em França. Alguma coisa que queira partilhar comigo. 

INF1 Não tenho nada. 

INQ Assim algum episódio em que se tenha sentido muito feliz, ou então muito triste. 

INF1 Não, triste nunca fui, nunca estive. Sem-, fui sempre alegre, feliz. Fui sempre, fui. Sim, fui 

sempre alegre, feliz. {euh} Triste, nunca… 

INQ Não houve assim um acontecimento que o tenha marcado? 

INF1 Não. Não, foi só… Triste, andei aí dois dias (…), desde que o meu falecido cunhado 

morreu, mais nada, lá em Portugal, o irmão da minha mulher. Que eu adorava-o como um 

irmão. Foi só isso. 

INQ E foi recentemente? 

INF1 Foi, foi, esse foi, ficou-me “remarcado” *remarqué+ e está cá dentro, vá lá, foi… Que, para 

mim, agora, eu vou a Portugal, mas já não é aquela coisa de ir a Portugal. Vou a Portugal, (…) 

parece que é uma obrigação que tenho de ir lá abaixo. Mas… Não. Eu ia a Portugal, tinha (…) 

esse meu falecido cunhado, que era como um irmão meu, adorava-nos, {euh} onde ele 

estivesse, eu estava, onde eu estava, ele estava, também, e {euh}, pronto. Passávamos as 

férias a quase juntos. E agora não. Agora, vou para baixo, vou a casa dos meus pais, vou ver a 

minha sogra, vou ver os meus cunhados, outros cunhados, não é? Vou ,euh- … Não é igual! 

Esse me-, esse meu cunhado era solicitador e tudo {euh}, era outra maneira, tinha, tinha 

outras conversas, para nós. É verdade. Os outros também têm, mas o melhor foi-se-me 

embora. [risos] Foi isso.  



INQ Está bom. Pronto, obrigado pela sua colaboração e… 

INF1 Está. Esteja à vontade.  

INQ E pela sua disponibilidade.  

INF1 Foi só isso que, que me “remarcou” *remarqué+ mais. Cá em França foi, perdi um familiar, 

mais do que um irmão meu, até, foi isso. Foi isso, só. É verdade. Foi mais que um irmão meu. 

Acho que fosse, se fosse um verdadeiro irmão, eu acho que não tinha assim tanta pena. Mas, 

mas este “remarcou-me” *m’a remarqué+ e está cá dentro, sempre. E penso sempre nele, é 

verdade. Quando vou a Portugal, a primeira coisa que, que vou fazer a visita é a ele, ao 

cemitério. É verdade. É isso. É assim. 

INQ Está bom. Pronto, obrigado 

INF1 De nada. 

 

 

 


