
Guião de Entrevista 

 

Dimensão Familiar 

1. O que entende por Família? Na sua opinião, qual o papel da Família? 

2. Quantos elementos fazem parte da sua família? Quantas pessoas vivem consigo? 

3. Quem são as pessoas mais velhas? Qual o lugar dessas pessoas na sua família? 

De importância, respeito, indiferença… 

4. Quantas netas/avós tem? 

5. Quais são os papéis que desempenham? Tarefas, funções, obrigações… 

6. Que importância têm na sua vida quotidiana? 

7. Com que frequência estão presentes no seu dia-a-dia? Esporádica, constante… 

8. Que tipo de relação mantém com ela(s)? Proximidade/confiança/sólida, de 

afastamento/desconfiança/fragilizada; 

9. Costuma partilhar com ela(s) os seus problemas, segredos/confidências, pedir 

conselhos? 

10. A sua avó transmite-lhe valores? Porquê? Quais são? 

11. Estão relacionados com a sua cultura/tradição familiar? Porquê? 

12. Considera importante saber mais sobre as suas origens? Porquê? Trata-se de 

uma imposição familiar? 

13.  Tem hábitos culturais típicos do país de origem dos seus pais ou da sua avó? 

Quais?  

14. Com que idade deu-se essa primeira passagem? Com que frequência põe em 

prática esses hábitos? 

15. Foram ensinados ou transmitidos pela sua avó? Porquê? 

16. São importantes para si? Qual o seu significado? São formas de ligação com a 

sua cultura? 



Dimensão Pessoal 

1. Como define cultura africana? Para si como se manifesta?  

2. Sente que está em contacto com ela no seu dia-a-dia? Fisicamente, 

espiritualmente? E no seu bairro? 

3. Qual é a importância destas práticas para a (re)construção da sua identidade 

enquanto mulher africana? 

4. É um processo de fortalecimento ou renovação da sua cultura? Porquê? 

5. Enquanto mulher africana, este processo é importante para si? Porquê?  

6. O que sabe sobre História D´África e Diáspora? Tem conhecimento de algum 

líder negro? 

7. Considera-se uma mulher africana? Porquê? 

8. Olhando um pouco para o historial da sua família, geração após geração, 

considera que existe uma reprodução dos hábitos familiares tradicionais? 

Porquê? 

9. Contribui de alguma forma para o seu capital cultural? Porquê? 

10. Qual a sua primeira língua, a sua língua mãe? E a segunda? Que significado têm 

para si? 

11. Em ambos os casos, com que frequência fala, com quem, onde e em que 

situações/contextos? 

12. Que tipo de relações tem com essas pessoas? Fazem parte da sua rede de 

amizades? 

13. Qual a origem étnica dessas pessoas? 

 

Dimensão Espacial 

1.  Como define e caracteriza o bairro onde vive? Quais os seus problemas, 

aspectos positivos, negativos…? 



2.  Que imagem tem do bairro onde mora? Como se sente enquanto morador? 

3. Interessa-se pelas questões sociais do bairro? Porquê? 

4. Porque razão vive num bairro? Gosta de lá viver? Porquê? 

5. Para si, qual é o papel do bairro enquanto espaço físico e de convivência? 

6. Morar num bairro social, fá-lo sentir como um elemento de uma 

comunidade/grupo? 

7. Quais os sentimentos que sobressaem dentro da comunidade? Como caracteriza 

o relacionamento entre as pessoas? O ambiente… 

8. Como descreve o seu bairro e a casa onde mora? 

9. Que tipo de relações estabelece com os seus vizinhos, grupo de amigos, 

familiares que residem no bairro? Qual a importância destes na sua vida? 

10. Existem grupos de discussão formais/informais de mulheres? Porquê?  

11. Estabelece contactos com outras mulheres através do trabalho, escola, grupo de 

pares dentro e fora do bairro? Porquê? Qual a sua importância? 

12. Considera que as mulheres têm um papel de relevância na família, na 

comunidade e no bairro? 

13. De que forma contribuem para o capital cultural, intelectual e social do bairro? 

14. Considera que a história, cultura e tradição africana estão presentes no bairro 

onde mora? Porquê? Onde e como se manifesta? 

15. Participa no mundo associativo e em movimentos socioculturais? De que forma 

e porquê? Desde que idade? 

16. Quais as redes de relações (internas ou externas) que se estabelecem no mundo 

associativo? 

 

Obrigado pela colaboração! 



RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 5 references coded  [10,29% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,43% Coverage 
 
 È importante que a minha neta saiba mais das suas origens, do seu povo, as suas 

conquistas e as suas derrotas, para melhor saber quem é. Não basta nascer em terras 

africanas, é importante que ela saiba reconhecer o cheiro da nossa terra, os sons da 

nossa natureza e o sabor dos nossos frutos. 

 
Reference 2 - 3,40% Coverage 
 
Com a nossa família e em especial comigo e com os pais, ela começou a pôr em prática 

alguns dos nossos costumes… o comer muito mais tarde, porque mais ao fim-de-

semana, os pratos que cozinho precisam mais da minha atenção, dão mais trabalho a 

preparar como é o caso da boa moamba e do pirão, encontramos alguns espaços na 

agenda para pequenos convívios e ela traz os amigos e as amigas para estarem 

connosco. 

 
Reference 3 - 1,77% Coverage 
 
Esta sim é uma referência para a minha neta e que ela mesmo valoriza e procura, e 

pergunta e quer saber mais. Se não souber de onde veio, como pode ela pensar em ser 

alguém?! É um autêntico vazio, não tem raízes! 

 
Reference 4 - 2,36% Coverage 
 
Aos poucos vai-se definindo enquanto pessoa, enquanto mulher negra… Sei que um dia 

ela voltará ao seu país! Quase toda a família está lá incluindo a irmã, que foi para lá de 

férias e lá ficou. Ela tem vontade de regressar, mas existem também algumas coisas que 

não a deixam partir. 

 
Reference 5 - 0,33% Coverage 
 
Mas ela interessa-se e tem curiosidade.  



 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [6,44% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,44% Coverage 
 
Agora a minha neta acaba por receber influências também indianas que vêm da parte do 

pai e que também a torna mais rica… aprende coisas novas, conhece outras maneiras de 

estar, outras comidas e especiarias, tradições que não são as mesmas que as nossas. 

Aqui tuda a gente que é moçambicana é… como dizem… monhé… e é mau porque não 

sabem nada do nosso país. O nosso povo é negro, usa capulana, anda descalço, leva a 

cesta de palha na cabeça e o filho nas costas amarrado com o pano. As verdadeiras 

mulheres moçambicanas! Aqui podemos não estar assim, mas o sentimento está lá… 

apesar dela nem ter nascido lá na terra.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [3,59% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,59% Coverage 
 
Ela tem di conhecer ondi seus pais cria, porque amanhã são o futuro di nôs casa, não os 

estrangeros. Africa… é di todo povo africano espalhado na mundu. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [6,21% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,21% Coverage 
 
Acredito que tudo o que engloba a cultura é importante para construir, reencontrar a 

identidade de uma pessoa que anda está num processo de reconhecimento das suas 

origens para se renovar a si e para reavivar um pouco mais do que é nosso de herança… 

africana mulher, quando te sentes como tal, na sua plenitude…. Infelizmente a minha 

neta tomou um banho profundo de cultura europeia que sinceramente posso se interessa 

com o que se passa no nosso país. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [2,35% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,35% Coverage 
 



Enton nu teni ki ter orgulho di nôs raça, nôs é pretu, nôs é africano, nôs é alguén, nôs ê 

mudjer ku identidadi sabida. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 2 references coded  [10,52% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,05% Coverage 
 
Se somos portuguesas, então esta é a nossa nacionalidade, a cultura, o nosso país. 

 
Reference 2 - 9,47% Coverage 
 
Para mim não teve muita importância, mas para ela é possivel que tenha alguma 

curiosidade e relevância para si, são saberes culturais  ...saber como é o país dos seus 

familiares, como é a vida, os hábitos que têm, o sotaque. Pode ser importante para a sua 

identidade já que acaba por estar no meio de duas, a portuguesa e a africana e 

entretanto, terá de se identificar com alguma, digo eu. É que entretanto não sabe muito 

bem quem é, porque não tenho uma ligação forte ou contínua com o seu país. È 

complicado. Acho correcto que procure e que vá atrás da sua identidade. Na minha 

opinião, a religião devia ter um espaço maior e de maior imprtância na vida dela, porque 

a fé é importante para que vivamos em paz com a nossa própria pessoa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 2 references coded  [4,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,86% Coverage 
 
 É importante que saibamos reconhecer as nossas raízes porque são aquelas que nos dão 

uma orientação e vos ajudam a construir a vossa identidade cultural e religiosa 

também… é o nosso código de barras, o nosso ship… e sem ele, quem somos? Acabarás 

perdida no mundo, na terra de todos e na terra de ninguém. Acho que tens de encontrar 

as tuas origens e depois poderás renegá-la. 

 
Reference 2 - 0,93% Coverage 
 
acho que também tem de vir da vontade dela em saber e quer aprender a falar o nosso 

dialecto 



 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [9,05% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 9,05% Coverage 
 
Pa pikenas, nu ka podi deixa cultura di branco pega nôs mocinhas pamodi nôs terra sta 

minado di turistas e empresários, ki bem caba ku nôs cantu, nôs morabeza… hoji Kau 

Verdi sata parci feira di mundo… nu teni chinoca ki ta fala crioulo, italiano ki fazi hotel 

na nôs praia… ma nôs povo sta tudu na Europa. Mas dia menus dia… undeú kau 

Verdi… sta na memória! Mocinhas e mocinhos bu futuro ê lá! 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 4 references coded  
[8,41% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,07% Coverage 
 
Normalmente agarro-me muito à literatura africana, especialmente a oral, para captar os 

vários momentos da minha africanidade. Seja enquanto movimentos de libertação dos 

vários povos africanos, seja enquanto os trémulos passos que a emancipação da mulher 

africana tem vindo a dar. 

 
Reference 2 - 1,68% Coverage 
 
É um processo de fortalecimento, sem dúvida...Uma vez que vivemos numa sociedade 

que tem como norma atropelar as diferenças, sinto que a forma de resistência a esse 

“esquecimento” colectivo do Outro é sermos cada vez mais nós. 

 
Reference 3 - 1,91% Coverage 
 
Extremamente importante pois este processo é uma das formas que nos permite 

coexistir com o resto mundo. Nós precisamos de estar bem connosco para pudermos 

estar bem com os outros. Ter orgulho e amor próprio para puder também dar amor e 

respeitar o próximo.  

 
Reference 4 - 2,75% Coverage 
 
Claro que sim.Sou Afrikiki não por ter nascido no continente africano mas por acreditar 

que acima do indíviduo está a comunidade. Sou Afro por acreditar que todos os seres 



têm almas e devem ser respeitados e estimados como tal. Sou Africana porque acima de 

todas as desgraças que nos foram destinadas, a Alegria é minha Mãe e a Tristeza nunca 

conseguirá ser minha Madrasta. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 4 references coded  
[6,25% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,93% Coverage 
 
As minhas origens são africanas, o que faz com que eu possua um sentimento intrínseco 

relativamente a estas práticas, sendo que elas exercem uma influência bastante 

manifesta na minha identidade. 

 
Reference 2 - 2,08% Coverage 
 
Sem dúvida, apesar de me encontrar num pais onde a cultura é completamente diferente 

eu costumo ter atitudes que têm tudo a ver com a cultura africana, tais ir a cerimónias 

religiosas, convívios interculturais… 

 
Reference 3 - 0,97% Coverage 
 

Sim, porque ajuda a construir a minha identidade e porque me revejo e identifico com 

esta cultura.  

 
Reference 4 - 1,27% Coverage 
 
Sem dúvida, não só pelos meus antecedentes, mas também, por estar emboída de um 

espírito que me evoca sempre às minhas raízes. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 3 references coded  
[3,78% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,74% Coverage 
 
Acredito que no meu caso seja de construção, porque ainda estou numa fase de procura 

e de formação da minha identidade enquanto mulher africana. Acho que até há bem 

pouco tempo, os meus inputs eram basicamente de fonte europeia. Daí a necessidade de 



querer saber mais, junto das pessoas mais velhas da minha família, dos livros, dos 

filmes... de todas as fontes que me possam dar algo. É sem dúvida um enriquecimento 

pessoal e também adquires uma bagagem cultural... e  a meu ver, como mulher africana, 

torna-te mais confiante e determinada nesta sociedade. 

 
Reference 2 - 0,39% Coverage 
 
Risos...já estive em construção e agora sou uma mulher africana em formação. 

 
Reference 3 - 0,66% Coverage 
 
Quer dizer que já passei aquela frase mais de procura de identidade. Agora que sei kem 

eu sou, procuro adquirir outros conhecimentos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 2 references coded  
[3,57% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,40% Coverage 
 
São importantes porque nasci cá e para as crianças de agora... verem como as nossas 

mães e avós foram, a cultura em que nasceram e acho importante falar sobre tudo o que 

o nosso povo passou e continua a passar em pleno século XXI, que é para que já que 

estamos a crescer no mundo dos brancos, para não sermos tão brancos e apesar de tudo 

termos orgulho no que fomos, no que somos e no que seremos. 

 
Reference 2 - 1,17% Coverage 
 
Considero-me uma mulher africana sim! Sou negra, apoio a minha raça e o meu povo 

em todos os aspectos, tento manter-me informada sobre o que se passa connosco pelo 

mundo e se puder ajudar, ajudo! 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 5 references coded  
[4,83% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,53% Coverage 
 



Estas práticas são importantes, no sentido em que ajudam a caracterizar a minha 

identidade. Se não houvesse toda uma transmissão de valores, hábitos e costumes, então 

a minha identidade não estaria completa. 

Reference 2 - 1,10% Coverage 
 
Penso que sim, porque todo o conhecimento que se obtém através da vivência da nossa 

cultura, serve para nos enriquecer enquanto mulheres... pessoas. 

 
Reference 3 - 0,90% Coverage 
 
Sim, parece-me que sim, porque apesar de estar longe das minhas origens, a nossa 

cultura é passada de geração em geração. 

 
Reference 4 - 0,18% Coverage 
 
Não, não me considero. 

 
Reference 5 - 1,13% Coverage 
 
Porque... não sei... como estou longe das minhas origens... acho que se estivesse em 

África, talvez fosse diferente e eu me sentisse também diferente! 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 3 references coded  
[9,14% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,39% Coverage 
 
São importantes porque são aquilo que nos fazem movimentar num sentido, é como 

cada coisa que eu disse fosse um braço, uma perna! Faz parte de nós e quem não a tem 

consigo, não é a meu ver uma mulher africana ou um homem africano, pode ter a côr, o 

cabelo, os traços mas não tem a história! Não tem identidade! 

 
Reference 2 - 4,02% Coverage 
 
Claro! De fortalecimento em primeiro lugar, porque estamos a fazer viver os nossos 

costumes, a preservá-los. Porque se deixam de transmiti-los, se deixamos de vivê-los, o 

que haverá para contar amanhã? será o fim de um povo guerreiro e quanto a mim, isto é 



grave, porque cada vez mais, as crianças nascem aqui... eu, os meus sobrinhos... e aqui 

embora em casa a cultura africana esteja presente, se calhar na escola não está e o grupo 

de amiguinhos, também não são africanos... e é desde pequenos que se agarra ou se 

perde. 

 
Reference 3 - 2,72% Coverage 
 
Sem dúvida que sou! Pelos valores que as duas grandes senhoras da minha vida fizeram 

questão de me transmitir... a minha mãe e avó, pelos cultura e se bem me lembro era a 

minha avó quem dizia que a mulher não sai à noite, tem de ficar em casa à espera do 

marido... Sou uma mulher africana que se pudesse mudava algumas coisas, com as 

quais não concordo. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 4 references coded  
[9,09% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,42% Coverage 
 
 Para mim é uma importância assim assim, porque penso que as mulheres 

africanas poderiam ser mais felizes se não se guiassem tanto pela cultura, pela tradição e 

pelos costumes tradicionais. E reparo que às vezes, há mudanças quando as pessoas 

imigram e deparam-se como uma outra realidade que as fazem mudar um pouco o seu 

pensamento. 

 
Reference 2 - 3,13% Coverage 
 
Eu acho que poderá ser um processo de renovação, porque temos de ver que nem tudo 

tem de ser seguido como nos dizem. Há coisas que precisam de mudar e uma delas diz 

respeito e em particular, ao lugar da mulher no seio familiar e fora deste, como por 

exemplo no trabalho. Hoje em dia as mulheres são emancipadas e independentes e há 

quem as veja de olho torto por causa dos valores e tradições que estão simplesmente 

ultrapassados. 

  

 
Reference 3 - 2,67% Coverage 
 



Acredito que sim porque nós mulheres temos de mudar a nossa mentalidade, porque 

talvez com algumas mudanças, nós mulheres africanos podiamos ser mais felizes, se 

não nos guiassemos tanto pela cultura, pelas tradições e hábitos, se calhar pensariamos 

duas vezes antes de agir de acordo com aquilo que a sociedade africana acha que é o 

correcto. Seriamos mais livres!  

 
 
 
Reference 4 - 0,86% Coverage 
 
Sim sou uma mulher africana. Os meus pais são africanos e está na veia. Uns têm a 

droga  e eu tenho Àfrica no sangue! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 3 references coded  
[5,92% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,39% Coverage 
 
É importante para a construção enquanto mulher porque ajuda-me a perceber quem 

realmente sou e quais as diferenças entre eu, mulher africana e as outras mulheres, 

perceber a forma de andar, de falar, de pensar… 

 
Reference 2 - 2,19% Coverage 
 
Sim, a questão é que a reconstrução ou construção de que falamos, portanto da cultura 

africana é fundamental para a mulher perceber quem forma os líderes, a história, os 

valores antigos e os novos… é como se fosse montar um puzzle que no fim aparece em 

forma de quadro, acho eu. Portanto é sempre importante passar por este processo. 

 
Reference 3 - 2,33% Coverage 
 
Sim sou. Os nossos valores familiares estão mais enraizados e logo valorizo mais a 

cultura e a tradição. Tornamo-nos mais fortes, responsáveis e mais trabalhadoras para 

um dia vencermos na vida. Acho que isso é o que destaca uma mulher africana de uma 

asiática ou europeia... são os valores e valorização da cultura que têm características 

diferentes.  

 



<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 4 references coded  
[5,84% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,04% Coverage 
 
Para mim! São nesses momentos que me sinto bem, em casa e faz recordar os tempos 

em que estava em Cabo Verde. Aqui os hábitos são diferentes e não é o meu país e toda 

a minha família faz questão de nos dizer que somos africanos e devemos comportar 

como africanas que somos. 

 
Reference 2 - 0,98% Coverage 
 

Acho que é para não deixar morrer as nossas tradições, a nossa cultura. Só assim 

podemos passar esta mensagem aos outros mais novos. 

 
Reference 3 - 2,05% Coverage 
 
Para mim é porque nasci em Cabo Verde e estive lá ainda algum tempo e valorizo muito 

isso. Dizer que não, seria abandonar as minhas origens e tudo o que aprendi até hoje e 

isso não quero! Quero passar tudo o que sei aos meus filhos, um dia se Deus quiser e 

eles aos deles. 

 
Reference 4 - 0,76% Coverage 
 
Sim, sou africana porque nasci lá em Cabo Verde, porque sigo os hábitos de lá e porque 

gosto meu país! 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 4 references coded  
[8,91% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,06% Coverage 
 
Alguma, embora não tenha nascido em Portugal, sinto que tenho influências das duas 

culturas, onde alguns dos princípios foram transmitidos pelos meus pais. Penso que 

enraizei alguns valores e criei uma identidade própria que me permitiram estar melhor 

preparada para as transmitir a uma sociedade que desconhece e menospreza de certa 

forma a cultura africana, acabando por fazer com que eu me identificasse cada vez 

mais! 



 
Reference 2 - 3,82% Coverage 
 
Penso que seja mais de fortalecimento, penso que este processo é facilmente 

despoletado quando perto de pessoas que partilham uma cultura semelhante (tendo em 

conta que a cultura africana embora diversa entre si é mais homogénea quando 

comprada com a ocidental). Enquanto mulher africana é sem dúvida um  processo 

importante, interessante e por vezes até caricato. Considero ainda mais importante 

enquanto africana do que propriamente como mulher. Ser de raça negra num país onde 

não somos maioria é um desafio todos os dias.  

 
Reference 3 - 0,36% Coverage 
 
Sim! (risos)... como não poderia deixar de ser! 

 
Reference 4 - 1,67% Coverage 
 
Porque embora não tenha nascido em África, lá está, tenho a cultura e valores 

moçambicanos embebidos em mim! Identifico-me como muitas vezes bem mais com 

esta comunidade e tento passar a sua importância, valores para os demais. 

 
 

1º PASSAGEM 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,18% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,18% Coverage 
 
Desde pequena que ela vê-me a cozinhar, a fazer roupas para fora e muitas malabas, 

contei depois dos grandes almoços e antes de ela ir domir….  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [1,72% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,72% Coverage 
 
E sabem porque são ensinados desde pequenos a fazê-lo… e a primeira coisa que lhes 

ensinei foi a cumprimentar os nossos familiares… Salam Aleikum… Aleikum Salam. 



 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  
[1,73% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,73% Coverage 
 
Ela sabi como ki faz, como ki dansa… porque eu ensinei a ela desdi codé. 

 
 
 
 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [2,27% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,27% Coverage 
 
Desde cedo, começou a dançar ao som destes ritmos tradicionalmente africanos e a 

apreciar alguns pratos típicos e frutos tropicais como a papaia e o coração de boi. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [1,35% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,35% Coverage 
 
Ê importanti, un mudjer di studos, ki toma conta di casa, codézinha! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [1,61% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,61% Coverage 
 
Sempre cozinhei estes pratos e sabe sempre, embora demore a ser feito, para os meus 

filhos e netos também, ainda pequeninos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [1,32% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,32% Coverage 
 
Nós temos alguns costumes que faço questão de partilhá-los na nossa família e com os 

mais novos principalmente, desde muito cedo…  



 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,42% Coverage 
 
Leida ben di Kau Verdi ku 11 anos, ma ela conscheu nôs manera di vivi, nôs ritmo di 

trabadju tudu kel la. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[0,74% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,39% Coverage 
 
Desde que me tenho por gente que os ponho em prática. 

 
Reference 2 - 0,35% Coverage 
 
Ah...Não consigo precisar um momento específico. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[0,64% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,64% Coverage 
 

Não me recordo mas acredito que é algo que faço desde muito cedo. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [1,61% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,61% Coverage 
 
Acho que tudo começa desde o momento em que tu nasces, porque já nesse momento 

toda a família se reúne para te dar as boas vindas a este mundo, com uma pequena reza. 

Mas acho que comecei a ter consciência disso, quando descobri as trançinhas na minha 

cabeça e a minha mãe a avó me diziam que era para ficar uma princesa africana. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [1,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,24% Coverage 
 



Desde que me conheço como gente! (risos)... desde pequenina que já comia cachupa. 

Sempre falaram crioulo lá em casa e mesmo que os brancos não queiram, isto já é 

África! Sempre que posso ponho em prática. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [0,56% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,56% Coverage 
 

Talvez desde os quatro, cinco anos... porque tinha a minha avó por perto. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [0,78% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,78% Coverage 
 
Embora tenha sido desde pequena, acho que só tomei consciência disso lá para os meus 

dez, onze anos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [1,58% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,58% Coverage 
 
Desde que nasci, mas isso nem eu tinha ideia dos porquês! Só mais tarde começei a 

perguntar e a querer saber mais das minhas origens. Ah é que eu tenho descendência 

africana e indiana, portanto há um mix de culturas. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [0,41% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,41% Coverage 
 
Desde pequenina e a partir dai continuei sempre a preservá-los. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [0,83% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,83% Coverage 
 



As minhas primeiras palavras foram em crioulo, sempre ouvi a música da minha terra... 

desde que sou gente né?! 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [0,92% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,92% Coverage 
 
Desde pequena, talvez tenha tido mais noção lá para os 8 anos.Com os valores que 

concordava posso dizer que quase diariamente! 

CAPITAL CULTURAL 
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,65% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,65% Coverage 
 
Com isto ela ganha uma outra bagagem cultural que a aproxima a Luanda. Ela saiu de lá 

com 8 anos se não me engano, ainda muita agarrada à terra, à cultura, aos hábitos do 

dia-a-dia da nossa terra. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [2,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,64% Coverage 
 
Agora a minha neta acaba por receber influências também indianas que vêm da parte do 
pai e que também a torna mais rica… aprende coisas novas, conhece outras maneiras de 
estar, outras comidas e especiarias, tradições que não são as mesmas que as nossas. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [3,55% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,55% Coverage 
 
Ela tem di conhecer ondi seus pais cria, porque amanhã são o futuro di nôs casa, não os 

estrangeros. Africa… é di todo povo africano espalhado na mundu. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [3,57% 
Coverage] 
 



Reference 1 - 3,57% Coverage 
 
Contribui se estiveres interessada em receber essas ideias, esses princípios, agoar po 

imposição não chega la de certeza. Mas em contexto familiar, todos estes hábitos e 

costumes ficam mais presentes e marcam cada vez mais o dia-a-dia deste pessoal mais 

novo. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [3,46% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,46% Coverage 
 
Kel li ê pa nu konta, ê pa nu dansa, ê pa nu kanta sem vergonha… manham nha Maria 
pega sê caminhu preparadu pa venci problemas di vida, ki brancos fazi queston di poi na 
mesa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [2,39% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,39% Coverage 
 
Mas para ela é possivel que tenha alguma curiosidade e relevância para si, são 

saberesculturais... saber como é o país dos seus familiares, como é a vida, os hábitos 

que têm, o sotaque.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [0,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,79% Coverage 
 
Enriquece e engradece a nossa alma angolana, o nosso espírito e o nosso ego. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,92% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,92% Coverage 
 
Nu teni ki fazi nos cultura vivi na nova geração… e pa kel li, nu passa nôs passado, pa 

es fazi presenti e pa construir futuro! 

 



<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [2,07% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,07% Coverage 
 
Não tanto como devia contribuir, tendo em conta que há uma certa crise em Angola a 

nível de hábitos familiares tradicionais. Mas agora no seio familiar, acredito que sim... 

pelo menos possibilita que pelo menos alguns hábitos sobrevivam... que sejam 

resgatadas por nós, mais novos. 

 
 
 
 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[3,57% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,69% Coverage 
 
Existe, na minha família mantém-se os princípios adquiridos enquanto africanos, porque 

são eles que nos fazem pertencer a uma determinada comunidade... e neste caso, 

africana... pertencentes algo partilhado por várias pessoas que nos ajudam acrescer 

enquanto seres humanos. 

 
Reference 2 - 0,88% Coverage 
 

Bem como parte integrante desta cultura.Portanto contribui para o meu capital 

cultural. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [0,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,79% Coverage 
 
¶Sim, como disse para o meu enriquecimento cultural, social e pessoal porque só assim 

poderá haver mais flexibilidade entre todos, mais companheirismo e união. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [2,57% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,57% Coverage 
 



Depende da situação. Se for numa área mais restrita, com a nossa comunidade, acho que 

sim, porque nos faz crescer como gente e como mulher negra que sou. Mas agora 

quando passa para o resto da sociedade, já tenho algumas dúvidas porque apoderam-se 

da nossa cultura e fazem o que que querem dela. Pode enriquecer-me se tiver a 

capacidade de criar defesas contra essas cenas folcloricas tás a ver?! E nem toda a gente 

consegue! 

 
 
 
 
 
 
 
 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [1,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,42% Coverage 
 
Contribui se estivermos receptivos para isso... porque podem estar a falar de rituais 

tradicionais do teu país e tu nem estás virada para aí... portanto não estás a reter 

nenhuma informação. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [1,37% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,37% Coverage 
 
Sim contribui para o meu capaital cultural, pelo simples facto de que estou sempre a 

aprender e asssimilar coisas novas importantes para a minha pessoa, para a minha 

identidade. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [1,12% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,12% Coverage 
 
Contribui aquilo que conseguimos extrair de todo esse conjunto de tradições, porque se 

vamos também engolir tudo o que nos dizem e ensinam, então é o caos. 

 



<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [0,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,75% Coverage 
 
Contribui como uma forma de adquirir outros conhecimentos e de receber outras 

heranças culturais que desconheço. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [1,61% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,61% Coverage 
 
O que é isso? Capital quê?... Ah ok, sim! Ajuda-me a ser uma pessoa mais adulta, a 

perceber porque viemos para Portugal, a conhecer mais de perto as minhas raízes e o 

porquê das coisas, dos costumes, das tradições. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [1,32% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,32% Coverage 
 
 Sim, acho que estou a par de coisas que muitas vezes as pessoas em Portugal 

desconhecem, ou julgam e gozam sem ter a noção e sinto que faz parte do meu papel 

esclarecê-las um pouco! 

 

CULTURA AFRICANA 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 3 references coded  [8,60% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,76% Coverage 
 
Bem nós pertencemos ao povo Bantu. A minina conhece? Não?... então eu falo um 

pouco da nossa história.  Em Angola existiram desde sempre muitos povos bantus, 

muito antes da chegada dos portuguesas, e percorreram terras e terras angolanas do 

centro de Àfrica. Acabaram por se misturar com outros povos, fizeram reinados e então 

apareceram várias culturas. Somos um povo  de negros muito unidos, com uma cultura 

e lingua própria… é mais ou  menos isto.  

 



Reference 2 - 2,14% Coverage 
 
A nossa cultura é rica em todos os aspectos que podemos pensar… consigo levar um 

povo guerreiro, de lutas, que esteve um dia sobre a liderança militar de Nzinga Mbandi 

Ngola, a nossa Rainha, que enfrentou os grandes traficantes de escravos vindos da 

Europa. 

 
Reference 3 - 2,69% Coverage 
 
A nossa cultura faz-se de movimentos, de conquistas, de crenças, valores, danças, 

rituais, costumes,e pensamentos porque é na união de outras culturas, moçambicana, 

guineense, santomense, caboverdeana que encontramos o ponto exacto para falarmos de 

cultura africana, em alguns aspectos são parecidas e noutras nem por isso. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [7,61% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 7,61% Coverage 
 
A nossa cultura foi influenciada pela chegada dos indianos ao nosso país e também dos 

portugueses, mas é pouco conhecida sempre muita associada à nossa arte tradicional… 

o nosso povo defende muito o nacional africa, das raízes negras que também não ajudou 

a desenvolver a nossa própria cultura. Pouco se sabe das nossas músicas, dos nossos 

pintores… muita gente e a minha neta faz parte desse grupo não sabe o que é a 

marrabenta, do que fala… e a cultura moçambicana é muito mais do que comida, 

batiques, uns panos bonitos e pulseiras de pau preto… é o país, o povo, as dificuldades, 

a criminalidade, o poder politico, o negócio, os dialectos, os rituais, a religião, é tudo o 

que possa identificar o nosso país perante o mundo. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [4,69% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,69% Coverage 
 
Cultura di nôs terra… é o que cultivamos na nossa terra sagrado e si bên di lá fruto ê 

porke  nôs tudo sta abençoado, porke nos somos um bom genti, ki honra sê terra, sê 

história, sê país, sê tradiçon. 



 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [2,01% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,01% Coverage 
 
A cultura de um povo permite que este seja identificado por outros povos detentores 

também de uma cultura que também tem as suas especificidades. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [6,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,81% Coverage 
 
 Nôs cultura ê nos identidadi, nôs teni un storia pa conta a nôs bibinhos fêmea…un 

Amilcar Cabral ki morri pa nos libertaçon… Panteras ku sês musika trazi nôs realidad 

pa mundu, vidas di luta, di sofrimentu, di mata nôs corpu di tanto trabadjo. Un 

caboverdeano sem storia na menti, sem pé na KauVerdi, podi ser tudo kês krê, ma 

nunca un di nôs. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [2,74% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,74% Coverage 
 
Cultura africana penso que é o conjunto de todas as características que representam cada 

país do continente africano e ilhas, que podem ser as músicas, as tradições religiosas, os 

hábitos alimentares, os dialectos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [5,91% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,91% Coverage 
 
A cultura é exactamente tudo isto, somos nós angolanos, as nossas casas, os nossos 

antespassdos, a nossa música, as nossas tribos… a guerra também… tudo o que… nos 

faz rir e chorar! São as saudades e as lágrimas que me vêm aos olhos quando penso na 

minha pátria, onde pretendo regressar de vez. Esta malta nova não sabe o que é 

abandonar um país que nos deu tudo e que agora pouco tem, muita gente ficou e perdeu 



muitos dos seus familiares na terra que lhes deu a vida e o alimento, tudo por causa da 

ganância e da podridão do ser humano. Mas enfim…deixemos as tristes recordações. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [4,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,42% Coverage 
 
Cultura… ê nôs tradiçon, nôs manera di encara vida, di flan, di expressa tudo ki nu ta 

xinti na momentu dia alegria, di tristeza, di saudadi…. Ê nôs panu di terra, nôs cânticos, 

nôs ilhas Mãe. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [2,85% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,85% Coverage 
 
Para mim não existe a cultura africana.Existem várias culturas africanas.A cultura da 

Nigéria é certamente distinta da do Burkina Faso assim como a cultura da Guiné Bissau 

é diferente da de Angola,por exemplo.Existem alguns pontos em comum mas duma 

maneira geral são culturas únicas.Creio que se manifestam com base nas suas linguas, 

nas suas crenças, danças, cantos,l iteraturas, etc.  

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[1,69% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,69% Coverage 
 
 São formas de manifestação do povo africano, traduzindo-se de diversas formas 

e apresentando várias vertentes, como sejam, vivências, ritos, danças, religião, 

gastronomia… 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [2,51% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,51% Coverage 
 
Para mim, a cultura africana resulta do culinar de várias culturas dos vários países 

africanos. Não se resume somente a pratos típico, o vestuário, a música, dança... vai 

para além disso. É a história de cada país, as conquistas, as derrotas, é o prório pais, o 



povo e as suas especeficidades, a religião, a língua, a educação. É bebendo em cada 

fonte que se poderá falar numa cultura africana. E ela existe porque há uma transmissão 

de todos estes aspectos junto de cada povo, de cada família, de cada pessoa. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [2,05% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,05% Coverage 
 
Bem, para mim é o modo como o nosso povo vive tás a ver, a nossa forma de pensar, 

agir e que só os tugas não entendem e pensam que nós não queremos familiarizarmos e 

culpam-nos de viver no mundo deles, o nosso mundo! A nossa cultura... tipo... 

manifesta-se como africana, não é porque não estamos em África... que deixamos e ser 

africanos... 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [1,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,75% Coverage 
 
 Acho que, resumidamente, cultura africana é um conjunto de hábitos, costumes e 

tradições características de um país e que na soma de todas as culturas/países, temos 

uma cultura africana mais ampla e que envolve todo continente africano. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [3,58% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,58% Coverage 
 
 Acho que a cultura africana tem uma história bonita, interessante, em que os povos 

lutaram muito para terem algo neste mundo. Porque na terra do outro temos de 

conquistar o nosso lugar, o nosso espaço porque somos lutadores, trabalhadores e fortes. 

Cultura africana é toda a nossa história, tudo oque construimos e conquistamos até hoje, 

a nossa linha de orientação!... os nossos costumes, as nossas crenças, o nosso dia-a-dia 

de luta, o nosso viver e sobreviver. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [3,25% 
Coverage] 
 



Reference 1 - 3,25% Coverage 
 
Na minha maneira de ver, a cultura africana é totalmente diferente da portuguesa, é uma 

cultura bonita. Eu lido mais com caboverdeanos e aprendo muito com eles. Têm uma 

educaçãoem que há respeito uns pelos outros. Depois são tradições características de 

cada povo, de cada angolano, moçambicano, caboverdeano, que em algumas coisas são 

semelhantes e noutras diferem um pouco, seja nas danças, nos dialectos, na religião, nos 

pratos tradicionais... 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [2,16% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,16% Coverage 
 
Para mim a cultura africana é um conjunto de “achos” e valores de um determinando 

país, neste caso africano. A cultura é manifestada de diversas formas, música e própria 

língua… é cultura as festas tradicionais, as crenças, os hábitos. Estes valores… aspectos 

específicos mas que têm uma relação entre eles formam uma cultura. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [2,47% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,47% Coverage 
 
Cultura africana?... é tudo aquilo que fazemos que estão ligadas ao nosso país, o comer, 

a lingua que falamos em casa, o estar em família, o comer em prato de fundo com 

colher, os nossos rituais... acho que é isso, mas é a cultura caboverdeana, que também é 

africano porque também fazemos parte de África, embora seja tudo ilhas. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [2,14% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,14% Coverage 
 
A cultura africana tem muito a ver com comportamento e clima, que pode ser vivida 

dentro e fora de África, aliás, considero que isso aconteça cá, embora um pouco 

adaptada à sociedade portuguesa. É bastante visível em convívios, na música, dialectos, 

expressões, comida, partilha de histórias… 



 

DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [5,60% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,60% Coverage 
 
A minha neta já deve ter contado um pouco da história da nossa família não?! (risos). 

Bem... a nossa família é uma família tipicamente angolana, que muito cedo conseguiu 

conquistar o seu espaço e algum lugar de importância na sociedade angolana. Posso 

dizer que lá viviamos bem antes de o país entrar em rupturas políticas mais acesas. A 

nossa família sempre foi muito conservadora e muito convencional. O meu pai não era 

dos mais simpáticos, era o que se chama de tirano, com a minha mãe e com os filhos. 

Andei num colégio religioso ainda pitinha… e se quer que eu lhe diga minina, não me 

lembro de em qualquer momento da minha vida ter acreditado em Deus e na religião. 

 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 2 references coded  [21,74% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 16,99% Coverage 
 
A minha história não é?!... Pois bem, eu sempre vivi no campo com a minha família. O 

meu pai trabalhava numa mesquita improvisada, onde ensinava a religião às crianças. 

Muitas vezes ausentava-se para ir dar uma missa aos parentes que foram para o paraíso 

e lá em casa éramos nove, entre rapazes e raparigas. Era a nossa quem quem cuidava de 

nós e com ela iamos cultivar o que havíamos de comer, porque o dinheiro não chegava 

pra tudo.  Estudei até onde deu. Na altura, ainda você não era nascida nem os seus pais , 

e o meu pai dizia que o que ainda estava para vir, seria culpa dos homens maus que 

vinham explorar o pouco que tinhamos. E não havia qualquer diferença entre ser rapaz 

ou rapariga, o meu pai falava-nos da mesma forma. E há uma frase muito interessante 

que nos disse uma vez já crescidos e que a trago comigo desde sempre “vocês mais 

novos é que irão libertar o povo e quando a luta começar é preciso participar e não fugir 

para a machamba”. Mas foi exactamente o contrário. A luta começou e todos nós 

fugimos para a terrra dos brancos, com uma mala à frente e outra atrás, com os filhos no 

colo. Enfim…casei ainda novinha com dezasseis anos pelo rito maometano, com um 

homem que os meus pais escolheram para mim!Na altura não tinhamos opção de 



escolha… era assim. Não é como agora nos novos tempos, que cada um escolhe o pito 

que quer namorar e sai com aquele e com o outro. Muito passei até encontrar o amor no 

casamento.Muitas vezes regressava a casa e lá estava ele sentado e pedia-me que lhe 

trouxesse água para tomar banho e depois, não se levantava para preparar o banho 

sozinho, mesmo com a água ao lado. 

 
Reference 2 - 4,74% Coverage 
 
A família não é um objecto que você pode mandar fora e que escolhe, quero este e 

aquele… é esta que vocês tem, é a família que Allah escolheu… é para respeitar e 

estimar. E o Profeta disse “Na verdade, nós vos criamos de macho e fêmea e vos 

dividimos em tribos e nações para que se conheçam uns aos outros… o homem é o 

pastor dos seus e é responsável pelo seu rebanho, a mulher é uma pastora na morada do 

seu marido e será responsável pelo seu rebanho”.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [6,14% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,14% Coverage 
 
Estamos cá para ajudar ela no que for preciso. Dinheiro nôs não tem muito, só para 

comer, pagar conta e dar um passeio, mas dinheiro não é tudo na vida. È carinho, amor, 

que faz falta para ela. Ê nôs ki ajuda quando ela precisa, por isso é importante dar valor. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [7,25% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 7,25% Coverage 
 
A nossa família é de Moçambique, portanto de raízes africanas, mais precisamente da 

zona de Xai-Xai e a antiga Cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo. Tipicamente 

africana, a familia está espalhada por este mundo fora, uns em Luxemburgo outros em 

Espanha, Austrália, Africa do Sul e por aí fora. A família no meu entender, não é mais 

do que o maior refúgio delas, e que sabem que podem recorrer sempre que queiram ou 

precisem. O nosso papel é observar e por vezes alertar para alguns desvios, mas nunca 

interferir directamente. 

 



<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 3 references coded  
[15,49% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,50% Coverage 
 
Familia ê td ki bu sta hodja! Tudu o dia, un labanta cedu, ba fazi nha cuzas di casa… un 

tchiga na sê spasus e amin flau, Maria labanta pa ba trabadja, hoji ka ê dia di missa, bu 

obi? Dispos, nha pikenos ta bai scola td dia e es ka mesti di discussion pamodi educaçon 

ê riqueza! 

 
Reference 2 - 4,23% Coverage 
 
Nha confortu ê nha família, nha alegria ê nha bibinhos e amin sta li… pa poi respectu e 

pa ser respectadu. E un ka mesti flau kel li, pamodi tudu alguem ki ta mora li, na kel 

kau, sabi ki familia… nu teni so un.  

 
Reference 3 - 5,76% Coverage 
 
Nôs familia é tudu nês mundo! Hora ki bu ta fika sozinhu na mundu mas ninguén ben 

dabu atençon, un palavra, un carinhu… sta tudo biradu para sês umbigo… homi di hoji 

sta podri, sta egoista di mas, malvadeza ki k´ta kaba mas… genti ruim! Ma lá fora… é 

lá fora. Na nôs casa, problema ê di nôs. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [4,66% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,66% Coverage 
 
Na minha maneira de ver as coisas, família são todas as pessoas que vivem comigo ou 

que me estão próximas ligadas por laços de sangue, com temos intimidade suficiente 

para falar de tudo um pouco. A família á a base de uma pessoas, porque é daí que vem 

os valores culturais, a essência da sua família que contribui para o seu crescimento e 

formação enquanto pessoa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [5,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,79% Coverage 
 



Bem minha querida, a família é a nossa marca aqui na terra, porque assim nascemos 

assim morremos e alguma coisa tem de ficar aqui para contar história e que diga aos 

próximos que estivemos cá. E para isso, tenho cá os meus filhos e agora netos. A nossa 

função enquanto família é cuidar, estimar, respeitar, mas és tu quem deve ter isso na 

cabeça mais do que outra pessoa qualquer. Eu já vivi o que tinha para viver, já vi muitas 

coisas boas e más, que fazem-me recordar o meu país. Agora e tu minha querida? Assim 

como a minha neta? O que esperam desta vida? Facilidades? 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [6,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,24% Coverage 
 
Ah filha, essas perguntas?!! Família são as pessoas que vivem com a Leida, que são do 

mesmo sangue, que estão com ela tud hora, que acompanham ela na scola, ki trata dela 

quando febri ta dixi na corpu. Ela ê un bom minina, fastenta por di más, mas un doci di 

mocinha!  

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [3,70% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,70% Coverage 
 
Família é o grupo com o qual partilhamos diversas características (genéticas e não 

só),sendo igualmente o grupo que nos ensina a dar os primeiros passos na vida e que 

simultaneamente ampara (na maioria das vezes) as nossas quedas sempre que 

necessário.A minha Família é o meu Tudo! Sinto-me mais segura se os tenho por perto 

e simultaneamente sinto-me mais capacitada senão os tiver sempre por perto, pois de 

certa forma é um desafio para que seja sempre responsável e para que eles se orgulhem 

de mim. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[2,55% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,55% Coverage 
 
Um conjunto de pessoas constituído por mãe, pai, irmã, irmão, tios, avos, primos, 

pessoas que entre si partilham laços de sangue. A família assume o importante papel de 



apoio, suporte, ajuda a enfrentar problemas e com quem partilhamos momentos que 

vivemos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  
[4,73% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,73% Coverage 
 
A meu ver família, são todas as pessoas que partilham vários espaços diferentes mas 

familiares a todos, experiências, momentos, hábitos… que ultrapassa a questão 

sanguínea. É um bolo único que depois divide-se em fatías… Quando penso em família 

vem-me logo à cabeça, tios, primos, avós, toda a gente com quem eu convivo (e 

portanto, são muitas). Sim… a minha família é aquela tipicamente africana. Para veres a 

minha avó teve nove filhos e portanto, os tios e tias são muitos e primos então nem se 

fala.Isto tudo tanto do lado materno como do lado paterno. Depois por outro lado, existe 

a minha família em tamanho micro, ou seja mãe, pai, irmãos, avós, com quem partilhas 

tudo e mais alguma coisa, porque são eles quem te amparam nos bons e maus 

momentos, que te conhecem na tua essência e que estão sempre presentes na tua vida. 

São o pilar e têm um papel único! Por vezes nem sempre estamos de acordo, mas até 

isso contribui para o nosso desenvolvimento pessoal. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [2,62% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,62% Coverage 
 
Para mim, família é a base onde tudo começa. Sem família... nada feito! Família tem 

bué importância e influência-me bastante na minha vida, quer nos bons quer nos maus 

momentos, porque é nessas alturas que nos apercebemos e vemos o que é importante 

realmente e é por isso que tento preservá-la. Todos eles enquanto minha família têm um 

papel de extrema importância porque se cheguei aonde cheguei... se sou o que sou... é 

graças a eles. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [1,83% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,83% Coverage 
 



No meu entender, família é um conjunto de pessoas que fazem parte da nossa vida e 

partilham connosco as nossas vivências. Tem um papel bastante importante porque é o 

nosso suporte de vida nos bons e maus momentos. À partida é o nosso porto seguro. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [4,06% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,06% Coverage 
 
Bem... Família é aquele grupo de pessoas que eu acho que têm de se respeitar uns aos 

outros  e que estão unidos pelos laços de sangue. São, a meu ver, muito importantes, 

porque sem eles a minha vida seria completamente diferente, porque somos muito 

unidos e os meus famíliares preocupam-se com tudo aquilo que se passa ao nosso redor 

que passa por perguntar pela escola, pelo trabalho, se estamos bem.... portanto estão lá 

para  nos ajudar, educar, ouvir, refilar, corrigir, olhar, acompanhar, conviver... são 

pessoas presentes! 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [3,48% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,48% Coverage 
 
Para mim família é um conjunto de pessoas unidas por laços de sangue, afectou ou não, 

que partilham um espaço comum, com quem nem sempre partilhamos as nossas 

tristezas e alegrias... porque nem sempre temos a família que desejariamos assim como 

não podemos escolher os pais que temos. Basicamente é isso né...!? Entretanto acho que 

no geral, a família deveria ser suporte, o pilar que não nos permite tombar 

completamente, porque está para nos ajudar, ouvir, acompanhar e educar! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  
[3,32% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,32% Coverage 
 
Ao meu ver, a família é e deve ser o grupo que nos prepara para sermos bons em várias 

áreas da nossa vida… é o grupo primário e o seu papel é fundamental para o nosso 

desenvolvimento psicológico, emocional, etc. Por outro lado, é um conjunto de pessoas 

que tem um vínculo biológico ou não, que habitam numa casa diariamente, partilham 



valores e sentimentos… sim, porque numa família partilham-se valores e acima de tudo 

educação, que é transmitida pelos dois membros mais importantes da casa, mãe e pai. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [3,48% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,48% Coverage 
 
Então... é pai, mãe, irmãos... é um conjunto de pessoas que estão juntas, que têm o 

mesmo sangue! Com eles faço muitas coisas como ficar a tomar conta dos meus primos, 

de alguns bébés que são meus vizinhos e que nem sempre os pais podem ficar com eles 

porque vão trabalhar. A minha irmã que é mais velha também toma conta deles quando 

não está a trabalhar. A minha família é importante para mim. Gosto muito deles e com 

eles sinto-me bem e sei que me protegem sempre. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [2,39% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,39% Coverage 
 
Considero como Família... (esta pergunta é complicada).... talvez pessoas com laços de 

sangue que podem ou não viver connosco, que estão presentes na nossa educação, 

acompanham o nosso crescimento, mesmo que por vezes se encontrem distantes 

fisicamente.Tenho uma família bastante grande, contudo só vivem comigo mais 3 

pessoas. 

 
 

DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BAIRRO 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 2 references coded  [11,47% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 10,18% Coverage 
 
Quando vim de Angola para Lisboa vim logo parar a um bairro na Amadora que não 

tinha metade da dimensão que tem hoje, acho eu. Não sei se se falava em bairro, mas 

era sim umas zonas mais afastadas de Lisboa, onde as casas eram mais baratas e as 

condições que tinham davam para viver. Com o passar do tempo e com a vinda de 

muitos africanos para Lisboa, as casas passaram a ficar todas ocupadas com famílias 



grandes, que procuravam melhores condições de vida. Em Angola, as coisas não 

estavam para brincadeiras e a segurança era muito pouco para quem tinha filhos 

pequenos para criar. Este bairro onde moramos é um bairro calmo, sossegado, onde 

também fiz grandes amizades e também onde passo grande parte do tempo. Com a 

convivência formámos uma grande família, que partilha muito das suas coisas sem pedir 

nada em troca, que vive os problemas de cada família como se fosse o dela, porque não 

é fácil viver num sítio onde a pobreza é o teu pano de fundo de todas as manhãs… cada 

vez mais chegam mais imigrantes vindos de todos os lados, que se instalam aqui porque 

já têm familiares a viver aqui, porque as poucas casas livres têm uma reanda barata, 

porque se refugiam aqui para fugir… já que vieram para Lisboa ilegais. 

 
Reference 2 - 1,29% Coverage 
 
Tudo isto acontece neste bairro. Por isso te digo minina, este bairro é o porto seguro de 

uns, o espaço familiar de outros e  o ponto de partida de outros. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 2 references coded  [8,87% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,96% Coverage 
 
É um bairro como outro qualquer, às vezes calmo outras mais agitado. Tem tudo à mão, 

mercearia, talho, café, escolas, e só por isso já muito bom… já não tem aquelas barracas 

que dávam um aspecto feio ao bairro, as pessoas foram para outro sitio melhor e estão a 

viverem prédios… pronto, o que há é mesmo tipico daqui,  e se não houvesse não seria 

nada um bairro. Porque há gente vinda de todo o lado, Cabo Verde, Angola, Guiné-

Bissau, Brasil, daqueles países de Leste também… 

 
Reference 2 - 3,91% Coverage 
 
O pessoal com mais dinheiro aluga estas casas ou vende mesmo por pouco dinheiro e 

depois vão para outras zonas, como Fernão Ferro e Quinta do Conde. Há alguns 

problemas entre a policia e alguns moradores mais jovens, mas penso que não seja nada 

de grave… às vezes ficam até mais tarde na rua a conversar e podem fazer mais 

barulho, que é logo motivo pars se chamar a policia 

 



<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 2 references coded  [2,36% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,10% Coverage 
 
Amin gosta si. É um kau sossegado pa nu vivi… 

 
Reference 2 - 1,26% Coverage 
 

Alegrias, amizade … de construir un vida mas ou menos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 2 references coded  [5,66% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,32% Coverage 
 
Não tenho muito a dizer, porque só vendo com os próprios olhos para poder perceber. 

Poderia estar aqui horas a fio para caracterizar este bairro e acho que não terminava. 

Tem de tudo um pouco pela positiva e pela negativa, mas é um bairro cultural único, de 

fácil acesso, bem situado e com uma paisagem espectacular. 

 
Reference 2 - 1,34% Coverage 
 
É um espaço de sociabilidades, de interacções de tudo o que possa envolver mais do que 

uma pessoa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [14,92% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 14,92% Coverage 
 
Monti, ê un bairro sossegado. Problemas gravi memu… ê ku policia e mininos ki ta fica 

na bairro ku cigarro na mon, outros ki bem di fora pa fazi confuson, outros ki ta vendi 

kel porcarias… ai Deus! Mundo sta perdidu… tantos mininos ta bai di cana e ki ta poi 

nomi di familia na disgraça, nha Pai! Deus ka podi escrevi sês destinu torno si mê! Nôs 

ka teni un spasu pa poi nôs bibinhos, crianças ta fica tudo hora na rua ti lua subi, 

pamodi papá e mamã sta na trabadjo. Mó ki nu fazi enton? Dinheiro ta bem ta bai… Ma 

pronto… di noti, tiros ta matam di coraçõn, policia ka ten vergonha… Ês parti porta di 



rua, ta vira tudu… e gossi un perguntau “pa quê’!?... jovens ta fica mas revoltados, ta 

fazi mas porcaria ainda… un konbersu un podi leva a bom porto! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 2 references coded  [16,08% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 11,32% Coverage 
 
Penso que este bairro cada vez está pior. Há uma mistura de pessoas provenientes de 

outros países, que vêm para aqui sem o mínino garantido e depois do que estão à espera. 

A maior das casas deste bairro são de habitação social, mal cabe lá uma família de 5 

pessoas. As pessoas são pobres na sua aparência, têm aspecto a sujo mesmo e não se 

percebe como é que com tantas instituições de caracter social, ainda não se preocuparam 

em mudar de cara, de casa, de rumo. È um bairo muit mal falado e a partir de certa hora 

nem sequer saio de casa para não ser assaltada ou coisa parecida. Só se houveme 

histórias de agressões, roubos às pastelarias, assaltos, venda de drogas, porque esta 

gente não faz nada da vida e muitos nem sequer procurarm o que fazer. É uma tristeza. 

Dizem que agora está mais sossegado, mas eu não vejo nada disso. E a policia pouco 

faz, têm medo dos ciganos e tudo. 

 
Reference 2 - 4,76% Coverage 
 
Acho que aqui no bairro aprende-se muitas coisas más pelas circunstâncias em que se 

vive, os míudos ficam na rua até tarde, não há ninguém a ver se vão para a escola e a 

escola se for preciso também nada diz aos pais, estão um pouco ao sabor do vento… 

acabam por se meter nos maus caminhos e já com catorze e quinze anos já andam nas 

carrinhas da policia de intervenção. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 2 references coded  [8,41% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,92% Coverage 
 
É uma bairro como outro qualquer, embora não o considere tão bairro como por 

exenplo, o bairro da Jamaica fica ali perto do fogueteiro, porque todo ele é feito de 

prédios inacabados, ainda no seu primeiro estado… tijolos e cimento, as pessoas vivem 

numa miséria extrema sem água canalizada, sem luz… faz-me muita confusão! Aqui já 



é diferente porque as pessoas passam necessidades mas estão camufladas pela aparência 

das pessoas. Este bairro é simpático pelas pessoas que aqui moram. 

 
Reference 2 - 3,49% Coverage 
 
Os bairros vieram empacotar os imigrantes num canto longe das capitais e as pessoas 

acabaram por interiorizar isso e ficama confinadas a estas áreas… tudo se passa ali, 

trabalho, amizades, namorado, marido, família… fecham-se em si mesmas e esquecem-

se que há mais mundo lá fora. O bairro pode ser o espaço que te aprisiona ou que te 

liberta. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 3 references coded  [8,06% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,84% Coverage 
 
Amin gosta tcheu di kel kau ki, pamodi du alguém ê simples na sua figura, ka tem kel 

cena di riqueza spadjadu na corpu e pobreza na spiritu. Pessoas di coraçon grandi. 

 
Reference 2 - 2,44% Coverage 
 
Bairro é un espelho di nôs terra, ma un teni mas segurança e mas condições pa un 

vivi… mi ku nha família 

 
Reference 3 - 1,77% Coverage 
 
Bairro…espasu di novas oportunidades!... di nova vida pa kem ki bem di fora.  

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [4,06% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,06% Coverage 
 
Há 6 anos que não vivo num bairro contemplado como social,... é um bairro, mas posso 

caracteizar o nosso bairro como um espaço familiar, uma vez que as pessoas davam-se 

como se fossem parentes.Havia muita união, o que ainda se pode verificar mesmo com a 

retirada dos habitantes para zonas afastadas umas das outras, as pessoas continuam a 

dar-se como famiília.Os aspectos negativos são os de sempre, todos aqueles inerentes as 



populações pobres. A falta de condições gera descontentamento que quando não é bem 

canalizado pode resultar em macas sérias. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[5,50% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,95% Coverage 
 
É um bairro caracterizado pela sua diversidade cultural, onde habitam pessoas de várias 

etnias, que outrora já foi mais calmo, mas que actualmente pode ser considerado um 

bairro problemático, relacionado com problemas de vandalismo, droga, abandono 

escolar precoce, gravidez na adolescência, pobreza… 

 
Reference 2 - 2,55% Coverage 
 
É um bairro com uma boa localização, com um bom comércio circundante, boa 

acessibilidade relativamente a transportes públicos, onde são evidentes moradores de 

diversos tipos de etnias e culturas bastante distintas. Habito num apartamento com boas 

condições. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 2 references coded  
[7,81% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,96% Coverage 
 
O bairro onde resido, na Arrentela, é um bairro característico porque não é só de 

habitação social e é composto por uma comunidade heterogénea a nivel etnico. Aqui 

estão representadas várias nacionalidades através dos imigrantes provenientes de Cabo 

Verde, Angola, Guiné-Bissau, Brasil, China, Países de Leste como também os Ciganos. 

Não é um bairro fechado geograficamente, o que permite alguma mobilização dos seus 

moradores, mas que como em todos os bairros apresenta alguns problemas socias dada à 

exclusão social e pobreza. Tem os seus aspectos positivos que passam muito pelo 

convívio, uma boa relação entre a vizinhança, a solidariedade entre a maioria das 

pessoas... e por outro,  a questão dos estupefacientes, mais a venda do que o consumo, a 

desocupação dos jovens e de adultos por abandono dos estudos e falta de emprego, 

jovens adolescentes que são mães muito cedo, as famílias compostas por muitos 



elementos a viverem em pequenas casas com problemas familiares graves... entre 

muitas outras coisas. 

 
Reference 2 - 2,85% Coverage 
 
É um bairro que se encontra localizado no cimo de um monte, que desfruta de uma boa 

paisagem... temos uma vista panorâmica para a Baía do Seixal, Barreiro, Cristo Rei e 

Lisboa e apresenta alguns espaços verdes de lazer. Tem bons acessos a nivel de 

transportes (autocarros, comboio, barco) e dada à proximidade com o Seixal a 

população consegue disfrutar de alguns equipamentos sociais. Eu moro no andar que 

não é de habitação já há vários anos e cada vez mais vejo que as pessoas que ocupam os 

andares vizinhos pretendem mudar de casa para zonas mais calmas, como Quinta do 

Conde. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 2 references coded  
[6,06% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,33% Coverage 
 
Para mim é um bairro fixe, mas que tem coisas más como os problemas com a bófia que 

não são poucos, a falta de espaços verdes para as crianças brincarem e de actividades 

lúdicas ao fim-de-semana, campos de futebol... sei lá. Depois tem coisas boas como o 

pessoal aqui do bairro e a convivência. uns sentam-se ali no muro e lá ficam até às 

tantas a jogar cartas, a jogar futebol e a conversar... isto mais os jovens, os mais velhos 

ficam no parque a ver os netos, filhos e sobrinhos a brincar. Mas acho que o que marca 

pela negativa o bairro são os conflitos com a bófia, porque dão a ideia de que são todos 

uns delinquentes e criminosos que não fazem nada da vida. Chegam aqui e não sabem 

falar com as pessoas. Muito mau... depois claro, há confusão! Também já tivemos aqui 

confusões com pessoal de outros bairros, mas isso é mais na altura das festas populares 

e das férias da escola. 

 
Reference 2 - 0,73% Coverage 
 

É um espaço de viver para uns, de sobreviver para outros, de conviver, de conflitos e 

confusões, de alegrias e tristeza. 

 



<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 2 references coded  
[4,67% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,49% Coverage 
 
É um bairro sossegado, com boa vizinhança.... tem transportes e lojas perto de casa e 

acessiveis a toda a gente! Tem vários aspectos positivos, mas como não poderia deixar 

de ser, tem outros negativos que dão um aspecto mais sombroso ao bairro. Por vezes 

dão-se alguns conflitos entre jovens, policia e outros, quando vêem um grupo de jovens 

há uma tendência para rotulá-los de criminosos, bandidos, ladrões... coisas que não são 

feitas pelos moradores, mas para os outos. 

 
Reference 2 - 1,18% Coverage 
 
Para além de ser o local onde moro, achoque é um espaço de convivência, seguro e com 

aspectos muito particulares, nomeadamente em relação à cultura africana. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 2 references coded  
[9,64% Coverage] 
 
Reference 1 - 6,65% Coverage 
 
O meu bairro fica no Monte de Caparica e tem mais fama do que proveito. Nós até 

temos um graffiti lá em cima que diz "A pobreza é muita e a fama ainda mais!"... só 

para veres!Aqui no bairro devia haver uma associação que cativasse as crianças para 

que estas não fossem para a rua e lá ficassem até ás tantas da noite... porque sem essas 

dinâmicas de grupo, os miúdos estão todos a meter-se na droga e precisam de um 

espaço jovem para ocuparem os tempos livres. Já existe um lá em cima e é bastante 

importante, mas não é suficiente para estes bairros todos, porque existe o Bairro 

Amarelo, o Branco e o Rosa. Eu sou do branco e é lá onde acontece os principais 

bussiness e moves da droga. Já há miúdos a traficar a e a consumir. Para aí, em 100%, 

20% das crianças estão bem  e os outros não, há uns que estão na escola, outros não... 

estão fora a vender e a consumir!  

 
Reference 2 - 2,99% Coverage 
 
Para mim é um espaço de ensino, de aprender como viver! Porque embora o miúdo 

saiba que tem de ir à escola, ele vai se quiser porque não tem ninguém em casa que diga 



"tens de ir", tem de se desenrascar sozinho! Por isso acho que é um espaço de 

aprendizagem positiva ou negativa, é um espaço de criminalidade e de interajuda. 

Parece contraditório, e é mesmo, mas é a arealidade que se vive. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 3 references coded  
[13,27% Coverage] 
 
Reference 1 - 6,45% Coverage 
 
Em relação ao antigamente, o bairro está muito melhor, mesmo entre os ciganos e os 

africanos... havia muitos conflitos  e agora já não se vê tanto. Agora está melhor. A 

maior parte das pessoas vive em prédios de habitação social, que até têm boas condições 

e as pessoas não sabem estimar, estragam tudo! Não temos espaços verdes nem jardins 

de infância e ninguém quer saber disso para nada... nem mesmo as instituições locais. 

Não é um bairro homogéneo em termos de... epah não há so ciganos, só brancos, só 

africanos... há de tudo... incluindo brasileiros e ucrânianos e a pobreza é visivel, quando 

olhamos para cada pessoa que passa nestas ruas. Temos tudo à mão é verdade e 

disfrutamos de uma vista mesmo espectacular para Lisboa e para o Cristo Rei. Até 

porque a Escola Básica Integrada do Monte é das poucas escolas que conheço que têm o 

privilégio de ter ao seu lado o Tejo e Lisboa. 

 
Reference 2 - 3,32% Coverage 
 
Acho que o bairro ensina-nos a encarregar situações que talvez outras pessoas não 

estejam habituadas e nem sequer sonham que elas existem. Ficamos mais fortes 

mentalmente e temos a capacidade de resolvê-las de uma maneira ou de outras... lado 

bom ou mal, mas resolvê-las... que muito tem a ver com as necessidades que cada 

morador tem. No bairro existe um maior companheirismo, mais união, onde se pode 

partilhar mais experiências e conhecemos toda a gente. 

 
Reference 3 - 3,49% Coverage 
 
É também por questões de documentos, que muitos imigrantes vêm morar para aqui 

porque o bairro também é um espaço de refúgio, porque o SEF não pára aqui... a polícia 

não consegue entrar aqui no bairro assim à toa... é complicado!Porque nesse aspecto, 

este bairro torna-se bastante fechado. Mal entra alguém novo, já toda a gente faz saber e 



se não é bem-vindo, arranjam maneira de pô-lo fora daqui... há logo clima de 

desconfiança, porque é de fora e não sabe a que propósito veio. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[5,96% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,50% Coverage 
 
É um bairro calmo onde toda a gente se respeita e se dá bem e quando existe sentimento 

de respeito e de união... quando há um problema com a minha casa, na minha ausência, 

tenho os meus vizinhos que resolvem as coisas por mim e isso é algo de positivo. Tem 

bons acessos para todas as zonas, cada vez mais é constituído por uma população jovem 

que de alguma forma enriquece a nossa paisagem, principalmente ao final do dia 

quando saem da escola e aos fins-de-semana. É um bairro característico porque se 

mistura um conjunto de particularidades como as pessoas de várias etnias, crianças, 

jovens, adultos e idosos, prédios novos com casas de habitação social... tudo numa 

mesma zona. 

 
Reference 2 - 1,47% Coverage 
 
É um espaço de habitação, de convívio, de aprendizagem... e é da comunidade. Acho 

que tem a capacidade de agrupar as pessoas pelo lado positivo e não negativo, que afinal 

está na sua génese... excluir, segregar, afastar! 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 2 references coded  
[9,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,12% Coverage 
 
Aqui o bairro é fixe. Tenho aqui os meus amigos, gosto das pessoas que estão há minha 

volta e gosto de estar aqui. Há muitos jovens como eu que deixaram a escola e ficam 

sentados no muro ou no parque o dia todo, ou a conversar ou a jogar às cartas, aqui não 

tem muita violência, as pessoas são simpáticas e amigas, as casas são boas e não são 

muito caras,  a minha escola é aqui perto e fica no bairro e na minha turma tenho 

colegas que são meus vizinhos... sei lá... ah, temos autocarros sempre a passar, temos 

muitas lojas e cafés... é um sítio bom. 

 



Reference 2 - 4,90% Coverage 
 
Nós que vivemos neste bairro temos sempre aquele orgulho em ser d´Árrentela como 

também o pessoal da Quinta da Princesa ou da Jamaica também dizem o mesmo. Acho 

que o bairro é oespaço de grupos de jovens, de convívio... porque acabamos por nos 

unir em grupinhos e ali criamos as nossas amizades e saímos juntos, e combinamos 

coisas depois da escola e alguns do trabalho. São grupos diferentes, um pouco divididos 

pelas idades, mais novos, os mangas...a quem depois também devem respeito por serem 

mais velhos... há também as jovens com filhos que também se juntam, aqueles que 

fumam, os que gostam de jogar futebol no ringuito... e é o local onde moramos! 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [3,00% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,00% Coverage 
 
Bom…tem alguns problemas de violência, drogas, mas eu na verdade nunca presenciei 

nada, mas oiço histórias…Por vezes tanto de noite como de dia é possível presenciar a 

vinda de alguns carros de intervenção, pessoas a serem revistadas e às vezes até 

perseguições. Quanto a aspectos positivos…não vejo nada de especial a salientar, não 

desgosto de morar aqui, está perto de uma marginal linda e até bem localizado. 

 

DINÂMICAS FAMILIARES E CULTURAIS 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 2 references coded  [5,53% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,75% Coverage 
 
Penso que agora o povo tem procurado recuperar os nossos hábitos tradicionais, junto 

das suas famílias e dos vizinhos mais próximos, porque sente-se essa necessidade de 

estar mais em contacto, de sentir e ouvir as outras pessoas a falarem, de se comer em 

grande família, porque a tradição é importante para nos tornarmos pessoas.  

 
Reference 2 - 2,78% Coverage 
 
Nos convívios familiares, os mais velhos utilizam muito o Kimbundu e ela pouco 

percebe, mas é como eu digo… não saí do ambiente famíliar, das quatro paredes da 



nossa casa. Mas ela fica satisfeita com isso, porque de alguma forma vai decorando as 

palavras e também enriquece o seu conhecimento sobre as línguas africanas existentes. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [2,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,81% Coverage 
 
Sempre estivemos mais preocupados em passar os valores religiosos e éticos, do que 

passar a nossa cultura que muito passa pela língua. Por iniciativa própria ela pergunta 

como se diz algumas coisas e vai apanhando quando estamos nos convívios e em 

reuniões familiares… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [3,22% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,22% Coverage 
 
Bom comida cachupa, bebida, musica funaná para nu pila, penteados na nôs cabelo 

bedju… nôs rituais, nôs cânticos, ku familia tudo reunido. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [1,90% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,90% Coverage 
 
Mas em contexto familiar, todos estes hábitos e costumes ficam mais presentes e 

marcam cada vez mais o dia-a-dia deste pessoal mais novo. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 2 references coded  [4,29% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,45% Coverage 
 
Na nôs festas di bairro bem familia di tudo kau, Cova da Moura, Chelas, Portela, 

Amadora e ta bai ti manchi ku monti di bebi 

 
Reference 2 - 1,84% Coverage 
 



das, grogue e comida… pamodi manhan bu podi bai pa céu e sentimentu di família 

morri ku bo! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  
[0,84% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,84% Coverage 
 
Às vezes, falo um pouco quando realizamos os conselhos familiares. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [6,99% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,99% Coverage 
 
As nossas reuniões familiares são mesmo espaços para se discutir estas falhas (risos), e 

não só de conviver, comer, dançar como as pessoas podem pensar… é muito mais do 

que isso, é discutirmos questões actuais do nosso país como foi o caso das eleições em 

Angola e assuntos daqui, do pais que nos acolheu, numa mistura de várias gerações.  

Por vezes, as amigas da minha neta participam em algumas comemorações, que também 

são africanas e ela vice-versa e pelo que conta, têm conversas ligadas à questão racial 

em Portugal, o papel das mulheres negras, a sua situação no trabalho e em casa, e penso 

que seja importante para ela beber em outras fontes que não passem só pelo seio 

familiar. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 3 references coded  [9,76% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,17% Coverage 
 
nu gosta di un bom prato di cachupa, un bom grogue, di badja un funaná rocha bai… 

tudo na nôs cantu… Natal, Fim d´ano, Fim di semana, ê un motivo pa fazi un 

almoçarada ti noite cai. 

 
Reference 2 - 1,50% Coverage 
 
nu kanta na noiti di finadu, na velorio, ê un tradiçon religiosa, 

 
Reference 3 - 4,10% Coverage 



 
Hoji saudadis tá bati forti, ma nha vida, nha pensamento propi sta na Portugal, na kel 

bairro memu, na comunidade… nôs ê amigo, vizinho, conhecido, mas nôs ê tudo genti 

di bem. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [1,84% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,84% Coverage 
 
As minhas dinâmicas culturais são mais partilhadas com os meus familiares e amigos 

com os quais me identifico. Por vezes juntamo-nos para recriar um pouco aquele 

ambiente de confraternização, de convívio, de alegria, de dança... de estarmos juntos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[3,09% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,09% Coverage 
 
Para mim é indiferente, mas basicamente com todas as pessoas com as quais me 

relaciono, nomeadamente familiares, amigos e colegas mais próximos já numa esfera 

mais laboral ou se preferires, estudantil e sempre que é possivel ou se faz por isso... é 

tipo quando nos fazemos os momentos para as coisas acontecerem. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [2,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,81% Coverage 
 
Sempre que criamos momentos de convívio, na minha casa ou em casa dos meus 

familiares, amigos, no próprio dia-a-dia. Depende sempre de quem está contigo. Com os 

amigos geralmente tudo se passa num ambiente mais descontraído e mais aberto, com 

momentos de dança, convívio, partilha de problemas e alegrias, o de simplesmente falar. 

Na família também assim o é, mas com uma pequena diferença. Estamos todos juntos, 

numa mistura de pelos menos quatro gerações. e com estas pessoas, com quem 

partilhamos tudo isto, são simplesmente as pessoas que são importantes na nossa vida. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [4,76% 
Coverage] 



 
Reference 1 - 4,76% Coverage 
 
É sempre com os meus amigos, aquele grupo mais fechado, os verdadeiros amigos e 

com a família.Muitas vezes fazemos umas paródias e momentos para conviver em casa 

uns dos outro ou mesmo na rua onde todos estas cenas que falei estão presentes e não 

falha... desde a comida tradicional à música, à lingua, numa mistura de culturas, porque 

nem todos são caboverdeanos, tenho amigas angolas e moçambicanas, mas realmente a 

maioria é caboverdeana. E por vezes, outras pessoas do bairro chegam e também e estão 

lá a conviver porque existem sentimentos de solidariedade, de boa vizinhança, onde as 

pessoas sentem-se bem... livres e bem dispostas como também estão lá nos maus 

momentos como nos funerais. Muitas vezes vou trançar a amigas minhas e vice-versa e 

saimos juntas para dar un pé di badjo. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [2,53% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,53% Coverage 
 
Foi a língua que aprendi desde pequena e abrange não só o meu lar mas como também o 

meu grupo de pares e no meu local de trabalho. Faz parte do meu dia-a-dia, embora 

tenha amigos que falam outras línguas dado à nacionalidade de cada um, à influência do 

grupo de amigos que conseguem modificar a tua maneira de ser, inconscientemente ou 

não. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [4,16% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,16% Coverage 
 
Epah, mas isto também tem a ver com o contexto e com quem estamos. Nós que somos 

aqui do bairro fazemos algumas distinções, porque se somos só blacks, então é sempre 

crioulo, se tem outras pessoas aí já é diferente, porque há uns percebem outrs não e 

portanto tem de ser uma linguagem comum a todos. Em casa é exactamente a mesma 

coisa! Temos uma maneira de estar a vontade, toda a gente dá-se bem e como em todas 

as casas também discutimos, que também é saudável. As minhas amigas vão lá a casa e 

aprendem também um pouco da nossa cultura. 



 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [3,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,24% Coverage 
 
Com a família, todos falam português e alguns dialectos mas é uma escolha deles, eu 

pessoalmente não sinto a necessidade de falar dialecto porque não me identifico com, 

tás a ver? Partilhamos umas e outras coisas como estamos em família e as portas da 

minha casa estão sempre abertas aos meus amigos. Eles, de vez em quando estão 

presentos nossos convívios e conseguem-se integrar, porque também nós damos esse 

espaço... o que é importante também! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [3,41% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,41% Coverage 
 
Tudo o que faço que esteja realacionado com as minhas origens são sempre feitos em 

conjunto com a família, porque é com eles e perto deles , que tudo o resto faz sentido, 

embora por vezes, alguns dos meus amigos também façam parte destes momentos e 

também faço questão de participar nos deles, porque de certa forma partilhamos uns 

com os outros, um pouco da nossa cultura africana e todos juntos estão sempre 

disponiveis para participar em festas culturais e comunitários, convívios musicais dentro 

e fora do bairro. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [1,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,81% Coverage 
 
Os meus amigos não são africanos e com eles não há aquelas coisas de ir à minha casa 

nos dias de festa por exemplo. Costumamos estra juntos é na rua, a brincar e a conversar 

no muro aqui do bairro ou no jardim... somos mais amigos da escola. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [1,27% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,27% Coverage 
 



Relativamente a hábitos familiares tradicionais penso que os pratico mais entre família e 

amigos mais chegados apenas, dado serem pessoas com as quais estou mais à vontade. 

GRUPO DE MULHERES 
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [0,65% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,65% Coverage 
 
Que eu saiba não. Até porque a minha neta ninca me falou sobre esse grupo aí.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [0,17% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,17% Coverage 
 

Penso que não! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [0,33% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,33% Coverage 
 
Un ka sabi.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [0,45% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,45% Coverage 
 
Não, que eu tenha conhecimento. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [3,54% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,54% Coverage 
 
Un ka concheu. Maria sta más tempu na rua ki na casa. Na nôs festas di bairro bem 

familia di tudo kau, Cova da Moura, Chelas, Portela, Amadora e ta bai ti manchi ku 

monti di bebi  

 



<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [0,33% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,33% Coverage 
 
Não tenho conhecimento.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [3,45% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,45% Coverage 
 
No bairro não conheço e ainda não ouvi falar da sua existência. Na minha família, 

reunimos nós mulheres para falarmos, desabafarmos, chorarmos… tirar tudo cá para 

fora. Umas solteiras, outras casadas, juntas, separadas, com filhos, sem filhos, netas, 

noras… todas as mulheres da família, naquele dia marcado estão lá para falarmos de 

nós. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [0,25% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,25% Coverage 
 
Un ka sabi. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [0,96% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,96% Coverage 
 
Não existe rigorosamente nada! As jovens que moram onde eu moro actualmente veêm 

relevância apenas nas saídas à noite (risadas). 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[0,25% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,25% Coverage 
 

Não tenho conhecimento. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [1,22% 
Coverage] 



 
Reference 1 - 1,22% Coverage 
 
Sim, penso que um mas de carácter informal. É composto por mulheres entre os 16 e os 

28 anos que proporcionam alguns momentos para estarem juntas e falarem de assuntos 

pessoais, questões do bairro e das famílias e conviver que também é importante. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 2 references coded  
[5,12% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,96% Coverage 
 
Não conheço. Quer dizer, havia um, e eu também fazia parte, mas que já há muito 

tempo que não reúne por falta de disponibilidade e questões também pessoais, umas 

juntaram-se, tiverma filhos e então tornou-se mais complicado estarmos juntas. Ali 

falavamos de nós mulheres africanas, das nossas frustações tás a ver, da nossa situação 

na sociedade, da nossa vida pessol... de tudo aquilo que tinhas necessidade de discutir 

ou desafabar... porque era um espaço só nosso, de mulheres do bairro. 

 
Reference 2 - 2,17% Coverage 
 
Sim, porque são poucas as mulheres que se interessam pelas questões sociais que nos 

tocam a todos para além de que, o machismo é uma cena que está plantada aqui no 

bairro, transmitida e muito assunida pelos rapazes quer seja no seu dia-a-dia, tipo 

maneiras de estar e de agir, nos seus relacionamentos amorosos, em casa, com as irmãs 

mais novas... é complicado. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [1,73% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,73% Coverage 
 
 Olha se existe algum, desconheço profundamente. Eu acho sinceramente que 

hoje em dia quase ninguém tem tempo para reunir... quer dizer, nós já fazemos isso 

informalmente, mas se calhar é tudo falado de uma forma mais banal, creio eu. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [0,16% 
Coverage] 
 



Reference 1 - 0,16% Coverage 
 
Que eu conheça não. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  
[0,33% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,33% Coverage 
 
Só de mulheres? ... hum... que eu saiba não! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  
[1,70% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,70% Coverage 
 
Na minha família existem grupos de discussão infomais, que acho muito positivo e 

porque revela a forma como cada mulher pesna acerca da sociedade, e qual a influência 

que recebemos do exterior... é bom ouvir, discutir para partilhar pontos de vista e ideias. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [1,97% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,97% Coverage 
 
Existia um na associação, mas entretanto acho que elas já não se reunem... umas porque 

trabalham e chegam tarde que é o caso da minha irmã, outras porque têm outros 

interesses e vejo que só duas ou três estão juntas e ainda discutem algumas coisas ali no 

parque. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [0,15% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,15% Coverage 
 

Não sei de nenhum. 

 
 

HISTÓRIA, CULTURA E TRADIÇÃO 
 



<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,75% Coverage 
 
Estar aqui é estar em Luanda! Mantemos os nossos hábitos como se em Àfrica 

estivessemos… a esteira no chão, o milho a assar, umas de lenço, outras desçalcas e 

juntas, porque é este o nosso estar, a nossa vida.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [2,26% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,26% Coverage 
 
Acho que não porque estamos bem representados, todas as culturas dos Palop estão 

presentes, mas podia-se criar mais momentos culturais feitos mesmo aqui no bairro, 

para também despertar nos jovens estes interesses. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [0,56% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,56% Coverage 
 
Nau, nu sta bên si mê. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [2,26% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,26% Coverage 
 
Por vezes sim porque meia volta esquecemos da importância dos convívios aqui no 

bairro, sentir o calor humano, a energia que deixam passar… é sempre um inspiração. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [4,31% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,31% Coverage 
 
Na nôs festas di bairro bem familia di tudo kau, Cova da Moura, Chelas, Portela, 

Amadora e ta bai ti manchi ku monti di bebi Amigas di peto tá vivi tudo na outro kau, 

uns africanos outros brancos. das, grogue e comida… 



 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [4,15% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,15% Coverage 
 
Eu pessoalmente não tenho essa vontade. Muitas vezes, as festas comunitárias que se 

organizaram acabaram em confusão, com tiroteio no final e por vezes, somos nós que 

criamos estes espaços para as coisas acontecerem. È que entretanto, vêm pessoas de 

outros bairros, é muita confusão junta. Prefiro o bairro mais sossegado. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [0,62% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,62% Coverage 
 
Penso que não. Está bem presente no dia-a-dia deste bairro. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [1,40% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,40% Coverage 
 
Pa kê?! Nua, mo ki sta sta bom. Mas podi straga un bês bai. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [1,97% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,97% Coverage 
 
Acho que no BSF não há nada para rescussitar.A história é-nos contada por cada 

barraca ainda de pé, por cada Dikôta a vender milho numa das esquinas que ainda 

existe, por cada cabeleireiro que já passou de gerente em gerente e todos têm um pedaço 

do BSF para elevar. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[2,69% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,69% Coverage 
 
Eu penso que a cultura e tradições africanas neste bairro se encontram bastante patentes. 

Provavelmente o meu contributo passaria por participar activamente nestes momentos 



ou interagir mais com estes pequenos grupos que se juntam para manter esta história e 

cultura viva. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [2,93% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,93% Coverage 
 
Acho que esse é um dos aspectos positivos da maioria dos bairros que conheço, uns 

mais outros menos, mas estão lá. Os moradores não abandonam as suas tradições. 

Continuam a usar as suas vestes, a cozinhar os seus pratos típicos, a assar maçaroca e 

carnes na rua, cantar e dançar batuku acompanhados dos seus amigos e familiares. O 

português pouco se ouve nas suas conversas destacando-se bastante o Crioulo de Cabo 

Verde e da Guiné-Bissau. Aqui no bairro poderiam ser mais os momentos e espaços 

disponibilizados para as avós , netas, pais e filhos estarem juntas envolvendo também 

toda a comunidade. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [3,39% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,39% Coverage 
 
Penso que não é necessário porque acho que exactamente este lado positivo que 

caracteriza e faz viver toda esta comunidade... todo o ambiente caloroso está presente no 

nosso quotidiano e é nesses momentos de união que esquecemos os problemas do bairro 

e os de lá de fora... no trabalho. Acho que o que nos falta é saber mais da nossa história, 

dos nossos líderes negros como Malcolm X, Amilcar Cabral... porque a maioria dos 

jovens não sabe quem são e o que fizeram pelo nosso povo. E isto não está nos livros, 

tás ver... na escola onde estão isso não se aprende. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [1,87% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,87% Coverage 
 
Não diria ressuscitar mas sim, reaninar... (risos)... quer dizer, anda tudo por lá perto. Às 

vezes esquecemos que somos um povo alegre, que canta, que fala alto por natureza, que 

dança... e os problemas muitas vezes são tantos que nos fazem esquecer. 



 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [2,47% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,47% Coverage 
 
Acho que ela está bastante visivel e nota-se isso, quando por exemplo, alguém morre. 

Existe aquele hábito de fazer comida para toda a gente e cantam todos aqueles cânticos, 

vêm pessoas de fora e parece que não é preciso dizer grandes palavras de conforto, 

porque só a presença de cada pessoa já tem um forte significado. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [4,59% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,59% Coverage 
 
Na minha opinião era importante porque às vezes perde-se um bocado pelos problemas 

que existem aqui no bairro, as pessoas já não fazem aqueles convívios de bairro com 

toda a gente a comer e a dançar e a falar da vida... isto também porque a vida está mais 

dificil e os euros também não se multiplicam e as pessoas saem de madrugada para ir 

trabalhar e só voltam à noite! E não é só um trabalho, porque esse dinheirinho não 

chega, são dois ou três a fazer limpezas, a cozinhar, passar a ferro... coisas que as nossas 

mães sabem fazer como ninguém e isto é para mim, é a herança que a minha avó deixou 

e que tem safado muitas famílias. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [1,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,75% Coverage 
 
Não sinto essa vontade porque ressuscitar é trazer de volta aquilo que morreu e a 

história e a cultura nunca morrem, apenas são esquecidas e por isso então diria, que 

sinto vontade de relembrar e contar às novas gerações porque eles são a continuação da 

história. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [2,18% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,18% Coverage 
 



Acho que podiamos conviver mais e não só com os familiares porque pelo o que eu sei, 

nós somos uma comunidade africana grande e por isso deviamos realizar mais 

convívios de bairro, onde crianças, jovens, adultos e os nosso avós pudessem participar 

e viver uns momentos diferentes e agradáveis. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [2,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,79% Coverage 
 
Talvez fosse interessante, para saber uma pouco mais. Não creio que a cultura africana 

esteja morta, pelo contrário, no bairro onde vivo, onde a comunidade africana é bastante 

notória, ela é bem visível, que mais não seja pela música, pela língua…Mas pode-se 

sempre fazer mais para dar a conhecer um pouco mais, há muita gente que a 

menospreza, mesmo sem conhecê-la como deve ser.  

 

IMAGEM SOCIAL DE BAIRRO 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [3,55% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,55% Coverage 
 
Gosto de viver aqui, tenho o meu espaço, a minha rotina e acima de tudo, companhia. 

Nunca estou sozinha… se não estou com a minha família, há sempre uma vizinha que 

bata à porta para irmos apanhar sol e pôr a conversa em dia. O que os outros dizem 

deste bairro… se for preciso nunca cá estiveram e só o conhecem por fora tá a ver 

minina. Não é o mais bonito de se ver ao longe, mas é rico de laços, de pessoas, de 

sentimentos… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [3,19% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,19% Coverage 
 
Há alguns problemas entre a polícia e alguns moradores mais jovens, mas penso que 

não seja nada de grave… às vezes ficam até mais tarde na rua a conversar e podem fazer 

mais barulho, que é logo motivo pars se chamar a polícia. Mas no geral tem uma boa 

vizinhança, não há assaltos e crimes assim do nada.  



 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [2,15% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,15% Coverage 
 
Parece ki meia volta ta parci na jornal, pamodi problemas ku policia, ma amin ka odja 

nada.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [3,12% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,12% Coverage 
 
Viver aqui é saudável, agradável, conseguimos desfrutar de alguns equipamentos e 

espaços públicos, que nos fazem criar uma imagem positiva do bairro mesmo com os 

problemas todos que carrega consigo juntamente com os moradores. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [1,88% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,88% Coverage 
 
ê nha bairro, nha casa, nha comunidade… nu sobrevivi mó ki no podi, na pobreza, na 

violência… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,97% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,97% Coverage 
 
Não tenho mesmo uma boa imagem, é mesmo um ambiente de bairro, tudo muito 

fechado sobre si mesmo, quase que ninguém sai e ninguém entra. Vivo aqui porque já 

aqui a uma série de anos e portanto, já a caminho da velhice aguda não vou a mais lado 

nenhum. Não quero dizer que gosto nem desgosto… é o que se tem.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  
[4,15% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,15% Coverage 
 



Eu pessoalmente tenho uma imagem positiva deste embora saiba perfeitamente que os 

outros não. Porque acabamos todos por ser simpaticamente excluidos, por vivermos 

num bairro ou num ghetto como também já ouvi falar. Independentemente do que 

dizem e escrevem, eu moro aqui já há algum tempo, tenho casa própria e de modo 

algum  escondo a minha morada,  se não me sentisse bem já cá não estava certo?! 

(risos). 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [5,57% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,57% Coverage 
 
Nu teni un espasu pa un konbersu sabi baixo sombra, transporti tudo hora ta bai ta ben, 

zona calmo… tranquilidadi, ar puro, ma dificuldades… pobreza… disemprego…mata 

cabeça dim homi grandi. Trabadjo sta mau, vida sta caro, comida, agua, luz…  

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 3 references coded  
[4,10% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,51% Coverage 
 
Muito semelhante aos bairros existentes em Luanda.Sentia-me em casa! 

 
Reference 2 - 1,95% Coverage 
 
É um espaço pensado para afastar um grupo específico (seja africano, seja cigano,etc) 

da sociedade por excelência.Todavia são as dinâmicas unificadoras(nem sempre, 

claro)que são estabelecidas nos bairros que hão-de destruir o arame farpado invisível 

que nos divide. 

 
Reference 3 - 1,64% Coverage 
 
Não difere muito das outras zonas habitacionais.Há problemas, há alegrias, mas deve 

haver mais alegria de que nas restantes (risadas). O sítio onde moro agora é 

indescritível, não sendo bairro, também não é mais nada (risada) 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[4,37% Coverage] 



 
Reference 1 - 2,07% Coverage 
 
Como em todos os locais, este bairro tem aspectos positivos como negativos, penso que 

a sua diversidade cultural é um aspecto positivo, mas enquanto moradora alguns itens 

que previamente referi desagradam-me. 

 
Reference 2 - 2,30% Coverage 
 
Deve ser espaço de comunicação, onde se podem formar potencialmente os nossos 

grupos de pares, papel de educação…já que tudo acontece em torno dos grupos de 

pares. È neste aspecto que o bairro deve intervir como ponto de referência! 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 3 references coded  
[8,20% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,20% Coverage 
 
 Tenho uma boa imagem deste bairro, porque sinto-me segura aqui. Porque foi aqui que 

cresci e convivi e fiz as minhas amizades. Sou conhcedora de todos os cantos e becos 

deste bairro quase como me conheço a mim e sei que comparado com outros bairros, 

este não é dos piores (lol). Para quem não vive ou nunca viveu num bairro é complicado 

perceber este sentimento de pertença... Teu uma má fama para aqueles que estão de 

fora, mas eu não o vejo assim 

 
Reference 2 - 2,06% Coverage 
 
Vivo aqui desde pequena e na altura não havia nem um terço das habitações existentes. 

Na altura não era um bairro, mas com o fluxo das imigrações nos anos 80, os imigrantes 

começaram a vir para a Margem Sul do Tejo à procura de melhores condições de vida e 

de rendas mais baratas. Gosto muito de vir aqui mesmo, onde vivo, por todas as 

especificidades que o bairro tem... desde os amigos, ao ambiente, ao dia-adia....! ¶ 

 
Reference 3 - 3,94% Coverage 
 
Para mim, hoje o bairro é um espaço de habitação, de comunicação, de partilha de 

vivências entre todos os moradores desta comunidade. Porque independentemente da 

sua nacionalidade, a maioria trabalha fora do bairro... muitos deles em Lisboa, com o 



objectivo de trazer dinheiro para casa para sustentar uma família, muitas vezes dirigidas 

pelas mulheres (mães e avós). Os laços de amizade e as ligações entre as pessoas são 

bastante visiveis na forma como se falam, riem, choram... no entanto, tudo isto se passa 

dentro do bairro. Para fora, são poucos aqueles que conseguem uma maior mobilidade 

que não passe pelo trabalho... principalmente nós jovens! Muitos nunca sairam do bairro 

por falta de recursos, por falta de ligação com o outro mundo... porque é isto que somos 

enquanto bairro... um outro mundo! 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [3,74% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,74% Coverage 
 
Tenho uma boa imagem. Gosto de viver aqui e de cá estar porque apesar de tudo é um 

sítio agradável, tem bons acessos em relação aos transportes... sei lá... é acolhedor, 

embora quando digo que morro na Arrentela, as pessoas olham-me de lado, porque este 

bairro tem muita fama e pouco proveito. Já se deram episódios gravíssimos a alguns 

anos atrás, para não se vê assim a olho nu, nem consumos. E depois, mal nasci vim logo 

para aqui, já estou habituada ao ambiente e às movimentações do pessoal. Sinto-me em 

casa! Não tenho problemas com o pessoal e nem tenho medo de andar sozinha! Pensam 

que isto é um o texas, mas não é!  

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [4,60% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,60% Coverage 
 
Não é muito parecido aos outros bairros, porque este fica num monte e é um bairro, que 

a meu ver, não é um bairro social porque tem um mix de habitações diferentes, de 

condições de vida também diversas assim como a pobreza não é tão visivel a olho nu. 

Com isto tudo quero eu dizer que não é um bairro de todo fechado para si, comparado 

com o bairro da Quinta da Princesa percebes? Mas não degosto dele por isso, gosto 

deste bairro assim como é e como moradora sinto-me segura e saber que vou voltar para 

o meu espaço quando estou a regressar do meu trabalho.. é como dizer finalmente de 

volta ao meu espaço e ao meu mundo 

 



<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 2 references coded  
[9,08% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,78% Coverage 
 
Apesar de tudo isto tenho uma imagem positiva porque não há tantos conflitos como 

antigamente que se ouvia tiroteios e confusões entre pessoas dos moves... a maior parte 

dos pais levantam-se cedo e lá paras 5horas da manhã já estão na rua para ir trabalhar e 

os filhos ficam em casa e sabem que às tantas horas têm de ir à escola e depois quando 

chegarem, vão buscar o mais mais novo na creche ou em casa do vizinho e tomar conta 

dele e do irmão... os filhos têm mesmo de se educar sozinhos. 

 
Reference 2 - 5,30% Coverage 
 
Não é um mau sítio para se morar, mas acho que a Câmara Municipal de Almada podia 

criar mais espaços verdes, limpar as ruas e também falta um pouco de civismo das 

pessoas que vivem aqui, porque parece que não são civilizados, que não têm ocupação e 

muito menos educação. Vê-se tudo partido e acabado, velho, os parques infantis 

parecem cemitérios e isto é um empurrão paras que os mais novos entrem por outros 

caminhos.Aqui temos tudo ao é, lojas, minipreços, farmácia, multibanco, transportes 

mas parece que está tudo muito perto de mais, muito amontoado... não deixa de ser bom 

para nós, mas não sei. A minha casa é um andar com um pouco de humidade e que 

poderia ter melhores condições. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [2,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,42% Coverage 
 
Tenho uma boa imagem, porque toda a gente se conhece... é o bairrismo não sei... aqui 

sinto-me bem e também segura e as pessoas são simpáticas e amáveis, ninguém corre 

para os carros por causa das confusões... porque era assim que nós viviamos há uns anos 

atrás... com medo de balas perdidas, que um dos nossos familiares fosse preso. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [2,86% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,86% Coverage 
 



Tenho uma boa imagem porque já conheço este bairro de pernas para o ar e há coisas 

com as quais nos habituamos com alguma facilidade ou não o vemos com os mesmos 

olhos que outra pessoa qualquer que apareça por aí do nada. É um bairro com vários 

problemas sociais que afectam directamente esta comunidade e como tal não podia de 

ser, muitas vezes dá uma imagem menos boa do bairro, fortemente influenciado pelos 

meios de comunicação. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 2 references coded  
[5,35% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,93% Coverage 
 
Acho que é uma boa imagem. Dou-me bem com os meus vizinhos e a minha melhor 

amiga é minha vizinha. Os meus vizinhos não são muio barulhentos nem nada disso... 

são até calminhos. São pessoas fixes.Às vezes uso dizer que houve confusão lá em 

baixo perto do café com a bófia, mas também não saiu para ver o que está a acontecer, 

mas depois o pessoal fala. Não sei quem tem razão, mas não deixa de ser mau porque 

depois as pessoas, mesmo à noite, vão à janela para ver o que se passa e dá uma má 

imagem da vizinhança e do bairro! 

 
Reference 2 - 1,42% Coverage 
 
Vivo aqui porque os meus pais quiseram vir para aqui e também porque as irmãs da 

minha mãe já viviam cá há uns bons anos. Assim ficamos mais perto da família... é 

aquela protecção familiar. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [1,62% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,62% Coverage 
 
Não tenho uma imagem má, mas como expliquei anteriormente tenho a sensação que 

este bairro tem muita fama, muitos conhecem de nome e não pela positiva. Na verdade 

desde os tempos da faculdade que não passo muito tempo aqui… 

 
 

INTEGRAÇÃO 
 



<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [2,16% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,16% Coverage 
 
Com a convivência formámos uma grande família, que partilha muito das suas coisas 

sem pedir nada em troca, que vive os problemas de cada família como se fosse o dela, 

porque não é fácil viver num sítio onde a pobreza é o teu pano de fundo de todas as 

manhãs…  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [0,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,75% Coverage 
 
e vivemos todos em comunidade, capazes de estender a mão a quem precisa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 2 references coded  [3,57% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,17% Coverage 
 
Amin gosta pamodi un vivi tempu e tempu na bairro. 

 
Reference 2 - 2,40% Coverage 
 
Aiam, tudu genti conheci a velha e o carinho é importanti par un velha como eu, mas di 

forças grandi. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [4,70% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,70% Coverage 
 
Sinto que pertenço a esta comunidade, a este grupo de moradores, porque procuramos 

em conjunto estimá-lo e recuperá-lo nas nossas pequenas acções do dia-a-dia. E só é 

possivel porque as pessoas estão disponíveis pars os outros, receptivos a cumprimentar 

os vizinhos do lado e logo de manhã, quando se encontram na paragem para irem 

trabalhar. 

 



<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 2 references coded  [9,14% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,65% Coverage 
 
Nha Maria sabi ki Portugal ê mas un terra na sê vida… pamodi el nasci e cria nês kau 

mas hora ki povo português fazi revolution, ondi ki nu ata bai?!Nha Maria ta passa por 

português?! Nau nau, ês ta mandau nos tudu di volta pa nôs terra, pamodi nos côr li si 

sim ta grita em primeru lugar, memu ku studos, ku documentu amarelo, ku tudo. 

 
Reference 2 - 2,49% Coverage 
 
Ma min sta habituado a kel li… ê nha bairro, nha casa, nha comunidade… nu sobrevivi 

mó ki no podi, na pobreza, na violência… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 2 references coded  [3,35% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,74% Coverage 
 
Não quero dizer que gosto nem desgosto… é o que se tem.  

 
Reference 2 - 2,61% Coverage 
 
Não me sinto como um elemento da comunidade porque não convivo com as pessoas 

daqui… cumprimento no máximo os meus vizinhos do prédio e algumas pessoas que 

são minhas amigas. Passo o tempo mais em casa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  
[0,93% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,93% Coverage 
 
Sim, é verdade. Já ao tempo que aqui estou e conheço toda a gente. Somos uma grande 

família. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,65% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,65% Coverage 
 



Hoji saudadis tá bati forti, ma nha vida, nha pensamento propi sta na Portugal, na kel 

bairro memu, na comunidade…  

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [1,12% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,12% Coverage 
 
Sim,uma vez que as necessidades,os objectivos,os problemas e as características físicas 

e emocionais dos habitantes do mesmo são basicamente as mesmas. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[2,43% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,58% Coverage 
 
Vivo aqui porque os meus pais vieram para cá morar, por dificuldades económicas, e os 

preços das habitações eram mais acessíveis. Mas não desgosto de cá viver. 

 
Reference 2 - 0,85% Coverage 
 

Não, não me sinto como um elemento da comunidade, de todo, embora resida num 

bairro. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [1,48% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,48% Coverage 
 
Sim porque para mim, o bairro não é um dormitório. É onde passo o meu tempo livre, 

onde partilho muito do meu tempos com os amigos. Tanto aquilo que acontece de bom 

ou de mau tem reflexos na minha maneira de estar. Por vezes vivem-se situações 

preocupantes que me fazem reflectir e procurar soluções. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 2 references coded  
[2,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,59% Coverage 
 



e que se temos o comportamento que temos é porque somos obrigados a ser assim. 

Vêem-nos como marginais e que chegamos aqui para fazer porcaria e como não nos dão 

oportunidades porque somos pretos... é como se diz... "para vestir limpo temos que usar 

dinheiro sujo". 

 
Reference 2 - 0,43% Coverage 
 
A segunda é o português por uma questão de necessidade, de integração! 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [2,82% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,82% Coverage 
 
Acredito que sim porque se formos a ver, somos uma comunidade que vive num mesmo 

local de certa forma estigmatizado. Portanto, todos os problemas ou situações que 

ocorrem cá dentro afectam todos nós positiva ou negativamente. E há uma imagem a 

defender e preserva-se um sentimento bairrista, de pertença que procuramos exteriorizar 

junto de outras pessoas de outros bairros ou não. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [3,88% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,88% Coverage 
 
Sim, pertenço a esta comunidade porque quando eu nasci, os meus pais já viviam cá e é 

um estilo de vida diferente, não é como a vida dos riquinhos de Cascais. Aqui vive-se os 

problemas uns dos outros, crescemos uns com os outros e é fixe, existe um sentimento 

de amizade, de partilha, de companhia e acima de tudo de solidariedade, embora não 

seja tudo cor-de-rosa... porque inveja e falar de mais, mata! Vive-se um ambiente 

agradável embora não seja uma regra, que depende mais das noites do que dos dias. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [3,61% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,61% Coverage 
 
Claro, afinal é aqui que eu vivo e há uma amizade diferente, damo-nos com as pessoas, 

há uma interajuda... porque não quer dizer que todos os que vivem no bairro são 



criminosos ou conflituosos. Também há! É verdade! Mas não dá para generalizar. Não 

tenho quaisquer problemas em dizer que moro no Monte da Caparica, porque sou uma 

pessoa como outra qualquer, com educação e estudos. Por exemplo, o meu namorado 

vive em Vialonga e lá na zona dele ninguém se conhece, as pesssoas não se 

cumprimentam. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[1,78% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,85% Coverage 
 
Vivo aqui porque os meus pais assim o quiseram e não desgosto de cá morar. Já tenho o 

meu grupo de amigos, a minha vida organizada 

 
Reference 2 - 0,92% Coverage 
 
Sim, morar num bairro faz-me sentir parte de uma comunidade porque partilhamos o 

mesmo espaço, vivemos situações e experiências parecidas. 

 
 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 3 references coded  
[7,54% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,77% Coverage 
 
Nós que vivemos neste bairro temos sempre aquele orgulho em ser d´Árrentela como 

também o pessoal da Quinta da Princesa ou da Jamaica também dizem o mesmo. Acho 

que o bairro é oespaço de grupos de jovens, de convívio... porque acabamos por nos 

unir em grupinhos e ali criamos as nossas amizades e saímos juntos, e combinamos 

coisas depois da escola e alguns do trabalho.  

 
Reference 2 - 1,12% Coverage 
 
Sim era o que eu estava a dizer. Sinto que pertenço a esta comunidade e mais do que 

isso, ao meu grupo de amigos com quem partilho muito do meu tempo. 

 
Reference 3 - 3,66% Coverage 
 



Vivo num prédio, num andar que tem uma boa vista, é espaçoso e sinto-me bem lá. A 

minha casa está sempre cheia de pessoas ao fim-de-semana.Quando cheguei de Cabo 

Verde tinha a sensação de que o bairro era enorme...(riso), mas agora até parece 

pequeno porque cada vez mais chega pessoas de fora, de Cabo Verde, da Guiné, do 

Brasil também! É um bairro acolhedor, porque as pessoas chegam e são bem 

recebidas... e isso vê-se porque as pessoas ficam e passado um tempo, chegam mais 

familiares. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 3 references coded  
[5,04% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,01% Coverage 
 
Nasci aqui, cresci aqui e não o vejo exactamente como um bairro social. Bom…se é um 

bairro social, não desgosto de cá viver. Tem o que preciso perto, transportes à porta de 

casa, não é muito barulhento à noite e não tenho um especial medo ao sair de casa de 

noite ou de dia. 

 
Reference 2 - 1,67% Coverage 
 
Bom…mais ou menos...às vezes sim, outras não de todo, passo grande parte do meu 

tempo fora da área da minha casa…mas digo sem problemas nenhuns onde moro, bairro 

por vezes com alguma fama e acho que desmistifico algumas opiniões 

 
Reference 3 - 1,36% Coverage 
 
Não sei exactamente como descrever…existem várias comunidades existentes, talvez 

isso leve a uma quase que obrigatória tolerância entre as diversas comunidades, com um 

bom relacionamento. 

 

INTERESSES E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [3,70% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,70% Coverage 
 



Ela é toda virada para essas coisas… e ela fazia parte de uma associação qualquer por 

estas bandas, mas ultimamente nem tem comentado nada sobre isso. Parece-me muito 

pouco motivada. Não sei o que se passou. Ela tem muitos amigos que vivem em outros 

bairros e pelas conversas que tem comigo, acho que procuram ajudar as pessoas, as 

crianças e os jovens também, a terem um rumo na vida, a tratarem dos documentos, a 

irem para a escola… por aí.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 2 references coded  [1,76% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,74% Coverage 
 
Eu gosto de estar informada sobre tudo o que se passa à minha volta.  

 
Reference 2 - 1,01% Coverage 
 
Que eu saiba, não participa. O porquê não sei… falta de tempo? Não está para ali 

virada? Não sei! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 2 references coded  [5,09% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,40% Coverage 
 
Nha vida sata kaba faxi… por isso, nha tristeza bati na peto ku miseria dês mundo e na 

bairro existi. 

 
Reference 2 - 2,68% Coverage 
 
Un ka sabi si ta bai ou nau, ma acho que sim… é importante pa ser um mudjer di 

sabedoria, di conhecimentos di fora. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 2 references coded  [3,76% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,30% Coverage 
 
Sim os problemas desta comunidade fechem comigo profundamente, porque também 

faço parte dela. 



 
Reference 2 - 2,46% Coverage 
 
Que eu saiba não e nunca manifestou interesse em participar. Até podia ser uma boa 

estratégia para perceber melhor o que faz e o porquê!... e o que está para além deste 

bairro. 

 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [2,04% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,04% Coverage 
 
 Nau, Maria ka tem tempu pa isso. Un dia… ku vontadi e empenho!Novas amizades, ê 

un trabdjo di valor! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 2 references coded  [9,89% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,88% Coverage 
 
Acho que sou mais uma observadora e que consigo ver as coisas como são e como 

acontecem e daí tirar as minhas conclusões, mas não as comento com qualquer pessoa, 

porque aqui conta-se uma linha, entretanto já é um parágrafo. 

 
Reference 2 - 7,01% Coverage 
 
Não, que eu saiba pelo menos. Também para ela estar envolvida nessas coisas, é preciso 

ter tempo e aquela dedicação e para o futuro dela, não sei. Estar só a trabalhar nessas 

áreas, então é muito dificil, porque nem sequer pagam bem às pessoas. Admiro aquelas 

que lá estão por amor à causa. Talvez uma associação ou um centro social trouxesse 

mais segurança aos moradores, que pudessem ter os miúdos entretidos. Já houve vários 

espaços para jovens mas acabaram todos vandalizados e apenas ficou um no Bairro 

Amarelo… mas aqui para baixo, esquece! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 3 references coded  [4,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,93% Coverage 



 
Sim procuro saber mais alguma coisa que saía fora do quotidiano, porque entretanto as 

noticias se espalham. Mas para além disso sou uma boa observadora que também não 

tem muito para fazer. 

 
Reference 2 - 1,47% Coverage 
 
Sim a miúda participa sempre que tem tempo, está integrada nas actividades da 

associação de jovens aqui do bairro e ajuda a fazê-las acontecer. 

 
Reference 3 - 1,24% Coverage 
 
Acredito que levará a mais contactos informais, mais partilha de experiências e novos 

contactos com outras organizações. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 2 references coded  [3,87% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,84% Coverage 
 
Aiam, modi ki kuza sta, nu teni ki manti olho aberto. Problemas ê di nôs tudu. 

 
Reference 2 - 2,03% Coverage 
 
Nha moçinha badja na grupo di dansa di associaçon e ba sempre pa actividades di verão. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[2,18% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,99% Coverage 
 
Claro! Embora estejam a demoli-lo aos poucos, ainda existem muitos sobreviventes e 

tudo o que se passa com eles, interessa-me,e muito! 

 
Reference 2 - 1,19% Coverage 
 
Sim participo, mas não tanto como queria. Sou voluntária em algumas associações 

culturais. Assim apoio quando posso, mas a bem da verdade, podia fazer muito mais. 

 



<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[7,09% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,97% Coverage 
 
Infelizmente não muito, porque não passo muito tempo nele, e quando estou no bairro 

costumo estar dentro de casa. Existem questões importantes que deveriam ser 

trabalhadas não só pelos moradores deste bairro como por instituições locais. 

Culturalmente é rico pela diversidade de culturas e hábitos, mas que por vezes não é 

reconhecido pelos outros de fora como um aspecto importante e caracterizador.  

 
Reference 2 - 3,12% Coverage 
 
Gostaria de participar e de me envolver em associações e movimentos, mas nunca o fiz 

porque... não é justificação, mas talvez falta de tempo e por ter outras prioridades. 

Portanto, desconheço o que se passa no mundo associativo, embora considere que é 

importante e que o seu papel num bairro pode fazer a diferença. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 2 references coded  
[3,97% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,85% Coverage 
 
Sim claro. É aqui que eu vivo e se não me interessa-se pelas questões sociais, então este 

bairro não teria muito significado para mim. É aqui que o meu irmão vai crescer e 

portanto, se não começarmos a preocupar-nos em resolver os problemas que aqui 

existem, largando um pouco o individualismo e o egocentrismo, então as coisas vão 

piorando e então ai, isto vai virar um caos. 

 
Reference 2 - 2,12% Coverage 
 
Sim participo activamente, embora neste momento esteja a desenvolver apenas uma 

acção específica a quem deido muito tempo. Por outro lado, procuro estar atenta aos 

acontecimentos actuais ligados a questão social dos imigrantes porque só assim 

conseguirei dar um bom contributo a todos aqueles que precisam. Acho que sinto-me 

mais valorizada a nível pessoal... é bastante gratificante todo o trabalho que se faz com 

esta comunidade. 



 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 3 references coded  
[4,97% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,73% Coverage 
 
Sim, afinal eu vivo neste bairro e tudo o que acontece por cá toca-me e faz-me pensar. 

Procuro estar sempre infromada sobre o que se passa ao meur redor embora o que me 

preocupe mais são as questões ligadas à falta de segurança para as crianças e o abuso 

policial. Não é a toa que escrevam em várias paredes policia igual a skinheads. Porque o 

que se vivo nos bairros só quem lá está é que sabe, é que sente na pele, é que chora, que 

perde, que sobrevive. 

 
Reference 2 - 1,57% Coverage 
 
Actualmente não participo, mas já estive envolvida em actividades de bairro e já fui 

sócia da associação aqui do bairro, a Khapaz. Ajudava naquilo que podia e participei em 

actividades que pensámos e na organização de convívios culturais com outras raparigas. 

 
Reference 3 - 0,67% Coverage 
 
Fizeram-me crescer enquanto pessoa e é sempre bom ajudar os mais novos e ajudá-los a 

encontrar um outro caminho. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 2 references coded  
[2,54% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,30% Coverage 
 
Sim interesso-me, porque... a maioria das pesssoas que vivem no bairro são pessoas 

com dificuldades financeiras e grande parte dos moradores são pessoas que acabamos 

por conhecer no dia-a-dia e com o passar dos anos. Ninguém consegue ficar indiferente 

com a infelicidade e pouca sorte do vizinho... acho eu! 

 
Reference 2 - 0,24% Coverage 
 
 Não, nunca tive esse interesse. 

 



<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 3 references coded  
[7,93% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,27% Coverage 
 
Sim muito, porque vejo que o meu bairro esta com poucas condições e sozinha não 

consigo e que muito passa por intervir no percurso sócio educativo destas crianças. 

 
Reference 2 - 6,66% Coverage 
 
Não participo, mas não é porque não tenha interesse é mais porque ainda não encontrei 

nenhuma associação que me interessasse e que realmente estivesse virada para estas 

questões sociais. Acho que acima de tudo consegues entrar no mundo institucional e daí 

já é um passo para construires o tei caminho. É óbvio que a partir desse momento, nem 

tudo correrá como queremos e as instituições vão querer mandar e decidir muita coisa 

porque as associções de bairro, geralmente são erguidas pelo pessoal de bairro, e então... 

parece que todos somos uns burros e que não temos nada a dizer sobre o nosso bairro, 

sobre aquilo que precisamos, sobre os nossos problemas que vivemos todos os dias. 

 
 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 2 references coded  
[11,29% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,12% Coverage 
 
Sim interesso-me... afinal é o sítio onde moro desde pequena e se é importante para o 

bairro é importante para mim. Por exemplo, há uma coisa que faz-me imensa confusão, 

tudo aqui à nossa volta no bairro tem aspecto sujo e degradado e está mesmo tudo 

estragado e não achas que a CMA podia limpar as ruascom mais frequência, porque 

também é verdade que as pessoas não valorizam. Estamos aqui metidos no bairro, por 

isso deixa lá! E não é assim... epáh podiam por uns caixotes de lixo pequenos, porque 

até sardinhas encontram-se espalhadas pelo chão e é lá que as crianças vão brincar e 

ainda para mais, o lixo atraí ratazanas que mais parecem coelhos com o risco de doenças 

e essas coisas... não se justifica! 

 
Reference 2 - 6,16% Coverage 
 



Não! (risos)... Mas porque nunca me informei se existe alguma associação e também as 

minhas amizades são fora daqui do bairro. Em tempos havia uma, mas acabou por 

fechar porque entretanto, aquilo tornou-se num espaço com outros fins que não o de 

convívio saudável, um espaço de actividades... 

 Acho que com uma associação no bairro, muitas portas se abrem... não só para 

os jovens mas para a comunidade em geral. Consegue-se contactos com outras 

instituições para além destas que temos aqui no bairro que podem ajudar a melhorar o 

bairro. Mas para isso é importante ter um bom grupo de trabalho, porque se é uma 

associação de bairro, são os jovens quem fazem ela andar, mas é preciso ter objectivos 

claros e pulso, porque senão torna-se num fracassso.  

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[2,39% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,27% Coverage 
 
Sim interesso-me e muito, porque se vivo num bairro é normal que tenha interesse 

nestas questões, pois podem me afectar então acho obrigatório ter algum conhecimento 

sobre os bairros sociais. 

 
Reference 2 - 1,12% Coverage 
 
Sim, participo. Participo em actividades através de asssociações sócio-culturais, 

comentários em blogs que foquem as questões sociais e aí incluo, a dos bairros sociais. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 2 references coded  
[1,97% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,81% Coverage 
 
Acho que me passa um pouco ao lado, sei que o bairro tem muitos problemas mas não 

penso deles no meu dia-dia. 

 
Reference 2 - 1,16% Coverage 
 
Sim sou sócia daqui da associação. No Verão participo nas actividades de Verão com 

eles, costumo ir à internet, jogo e também faço parte do grupo de dança. 



 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 2 references coded  
[3,38% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,07% Coverage 
 
Sim, de alguma forma. Gostava de poder contribuir de certa forma para que as coisas 

corressem melhor, gostava que no bairro houvesse um ambiente mais leve e 

descontraído, que deixasse de ter a fama que tem, que por vezes é fundamentado mas 

outras é em grande parte exagerado talvez…  

 
Reference 2 - 1,30% Coverage 
 
Não, mas talvez participasse, mas não acredito que fosse eu a despoletar esse 

movimento...Participando na organização de eventos quem sabe…nunca reflecti 

exactamente sobre isso. 

 
 
 
 
 

LINGUA MATERNA 
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [9,07% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 9,07% Coverage 
 
A lingua ou o dialecto se a minina preferível é uma das nossas prinicpais falhas na 

transmissão de valores e costumes. Ao contrário do povo caboverdeanos, num certo 

período da nossa história, nós não tinhamos orgulho da nossa língua, por ser vista como 

a língua dos escravos. Quando nós mulheres trabalhávamos nas fazendas dos 

colonizadores, éramos as governantas ou as grandes cozinheiras, as empregadas da casa, 

as mokambas, tá a ver?... e éramos as mães dos filhos dos patrões e era proibido mesmo 

falar-se a língua dos pretos, dos escravos dentro das casas… só se ouvia nas senzalas, 

nas casas dos criados. Com isso, os meus pais proibiram também a utilização da nossa 

língua para que não fossem chamados à atenção por outras pessoas do meio onde 

andava. Ainda consegui que os meus filhos aprendessem mais do que eu, mas a minha 

neta não apanhou essa fase. Mesmo assim tento ensinar-lhe algumas expressões, mas é 



mais complicado porque aqui só se fala português e os amigos dela também não falam 

dialecto, mas são angolanos e outros que são portugueses. É um mal geral desta 

geração! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [7,73% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 7,73% Coverage 
 
A nossa família fala Bitonga e Changana. Mas infelizmente, os meus netos não 

aprenderam a falar por culpa nossa, avós e pais. Sempre estivemos mais preocupados 

em passar os valores religiosos e éticos,  do que passar a nossa cultura que muito passa 

pela língua. Por iniciativa própria ela pergunta como se diz algumas coisas e vai 

apanhando quando estamos nos convívios e em reuniões familiares… depois é mais 

complicado, porque são dialectos que não se falam e não se ouvem aqui… a única mais 

usual é o crioulo, porque as pessoas de Cabo Verde fazem questão. Às vezes penso e 

não consigo perceber… mas tem muito a ver com a cor, porque lá fazem muita 

diferença entre ser preto e mulato, e portanto os mulatos não falam a lingua dos 

pretos… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [3,17% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,17% Coverage 
 
Crioulo di nôs terra. Nha português ê un calamidadi. Tudu hora min ta fala crioulo,  e 

ela tambí, com toda a genti e em qualquer sitio…  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [4,12% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,12% Coverage 
 
Para além de português falo mais três dailectos. Nunca quisemos passar esta parte da 

nossa cultura porque pensámos que deveria ser uma aposta individual de cada pessoa. A 

minha neta assim como todos os outros falam unicamente português e até hoje não se 

pronunciaram sobre o porquê de não saberem…?! 

 



<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [3,56% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,56% Coverage 
 
Nu ta fala tudo crioulo. Português é quando ês ta bai pa schola, tudu alguém ta fala 

portugues e dipos es ka ta percebi nada… na casu di Maria, na trabadjo ku sês colegas 

brancos.  

 

<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [4,35% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,35% Coverage 
 
Sei falar o nosso dialecto mas ela não sabe, mas deixei de falar há muito tempo. Às 

vezes, falo um pouco quando realizamos os conselhos familiares. Português é a nossa 

língua de interacção e do nosso dia-a-dia… até porque a minha neta tem amigos 

portugueses, no trabalho também se fala a mesma lingua e assim até há uma maior 

integração. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [3,02% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,02% Coverage 
 
Para nós velhos é o Kimbundu e depois o português, mas para elas mais novas, é o 

português. Dificilmente conseguirão apanhar este barco, porque deviamos tê-los 

ensinado logo de bébés, mas por detrás disto estão outras questões ligadas ao racismo 

colonial e outros… é um grande handicap, mas enfim… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [4,40% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,40% Coverage 
 
Krioulo ê nôs lingua Mãe, amin fala badiu e sampaia, ma nôs família é di S. Antão e 

tudu alguen fala sampadjudo. Fora di casa, português pamodi amigos di Leida ê tudo 

português di portugal. 

 



<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 3 references coded  
[6,59% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,76% Coverage 
 
Falo a língua portuguesa, apenas.Os angolanos que vivem em cidades como Luanda e 

Benguela,de uma maneira geral não ingeriram as línguas nacionais como o Kimbundu e 

o Umbundu.Espero ainda puder vir a corrigir esses erro identitários em mim. 

 
Reference 2 - 2,17% Coverage 
 
O português no meu dia-a-dia, no trabalho, na escola, com amigos, familiares, 

conhecidos... com toda a gente que me rodeia. O Inglês em determinados momentos 

profissionais, geralmente com profissionais da minha área e outras e por vezes com 

amigos quando nos encontramos em paises estrangeiros.  

 
Reference 3 - 2,65% Coverage 
 
Tenho amigos de várias nacionalidades porque cada vez mais estamos num pais de uma 

variedade cultural enorme.  As minhas dinâmicas culturais são mais partilhadas com os 

meus familiares e amigos com os quais me identifico. Por vezes juntamo-nos para 

recriar um pouco aquele ambiente de confraternização, de convívio, de alegria, de 

dança... de estarmos juntos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 3 references coded  
[4,25% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,28% Coverage 
 

Português e depois Inglês. 

 
Reference 2 - 0,88% Coverage 
 
Dialecto?... lol. Não. Sei algumas palavras, mas não suficientes para ter uma conversa. 

 
Reference 3 - 3,10% Coverage 
 
 Para mim é indiferente, mas basicamente com todas as pessoas com as quais me 

relaciono, nomeadamente familiares, amigos e colegas mais próximos já numa esfera 



mais laboral ou se preferires, estudantil e sempre que é possivel ou se faz por isso... é 

tipo quando nos fazemos os momentos para as coisas acontecerem. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 3 references coded  
[4,22% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,08% Coverage 
 
É o Português. 

 
Reference 2 - 1,45% Coverage 
 
Acho que não posso falar em segunda língua. Consoante as situações ou as pessoas com 

que estou... talvez o Crioulo e depois o Inglês. Entretanto sei algumas palavras e 

expressões em Bitonga (uma das línguas do meu país)... como por exemplo, (risos)... 

Gu hodza (comer), dzindrolo (caranguejo)... 

 
Reference 3 - 2,69% Coverage 
 
Português falo sempre no meu dia-a-dia com os meus familiares, pai, irmãos , mãe, tios, 

avós em qualquer local, embora eles não deixem de falar bitonga em convívios 

famiiares. O inglês é esporadicamente, quando me desloco para locais turísticos e ponho 

em prática com alguns amigos e familiares. O crioulo aparece como a minha de 

interacção pois é partilhada com os amigos mais chegados e com as pessoas da 

comunidade deste e de outros bairros. Por vezes no meu local de trabalho também 

utilizo o Crioulo com um ou outro colega assim como o Inglês. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 3 references coded  
[2,28% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,08% Coverage 
 
É o crioulo! 

 
Reference 2 - 0,43% Coverage 
 
A segunda é o português por uma questão de necessidade, de integração! 

 



Reference 3 - 1,76% Coverage 
 
O Crioulo falo em casa e no bairro com os meus pais, irmã, sobrinho com cinco anos 

para ele não perder as raízes, com todos os meus familiares e amigos africanos sempre 

que estou com eles. O português é mais profissionalmente, no trabalho e quando estou 

fora do meu habitat natural (risos). 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 2 references coded  
[3,84% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,13% Coverage 
 
Língua portuguesa. 

 
Reference 2 - 3,70% Coverage 
 
Não tenho uma segunda língua. Poderia saber um dos dialectos do meu país, mas a esse 

dificil, a minha família falharam porque nunca nos ensinaram a falar. Até porque no 

tempo da minha avó, as minhas tias e mãe não podiam falar nenhum dialecto porque só 

os pretos, os negros escravos é que falavam esse dialecto. Até hoje fala-se em dialecto, 

mas essa palavra tem uma conotação negativa que simbolizava o mundo dos pretos 

subordinados, escravos, empregados, que não tinham qualquer instrução escolar.  

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [2,73% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,73% Coverage 
 
É o Crioulo, porque em casa todos nós falamos tirando os meus sobrinhos. Isto porque 

eu sempre falei crioulo desde pequena e depois quando fui para escola não sabia falar 

português. Dava imensos erros e era gozada pelos colegas de turma. Por isso como já 

sei o que a casa gasta, só falo português com os meus sobrinhos para terem mais 

facilidade na escola. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [5,23% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,23% Coverage 
 



Falo unicamente português, em casa com os meus familiares, no trabalho, com os meus 

amigos... em toda a esfera do meu quotidiano é a língua que falo e com a qual interajo 

com o mundo!Não tenho necessidade de falar uma outra língua para me integrar, porque 

sinto-me em casa! Com a família, todos falam português e alguns dialectos mas é uma 

escolha deles, eu pessoalmente não sinto a necessidade de falar dialecto porque não me 

identifico com, tás a ver? Partilhamos umas e outras coisas como estamos em família e 

as portas da minha casa estão sempre abertas aos meus amigos. Eles, de vez em quando 

estão presentos nossos convívios e conseguem-se integrar, porque também nós damos 

esse espaço... o que é importante também! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[2,23% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,80% Coverage 
 
Português e depois Inglês, porque ainda vivi cinco anos em Londres. Daí o 

aparecimento do Inglês, que falo fluentemente. 

 
Reference 2 - 1,43% Coverage 
 
O português é a minha língua mãe e portanto falo com toda a gente, familiares, amigos, 

vizinhos, e o inglês é na esfera laboral, porque estou a seguir a área do turismo e 

portanto tenho sempre de recorrer ao inglês. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 3 references coded  
[4,08% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,11% Coverage 
 
Crioulo sempre. 

 
Reference 2 - 0,17% Coverage 
 
 Depois falo português. 

 
Reference 3 - 3,80% Coverage 
 



Crioulo fa-lo sempre com a minha família porque foi sempre a língua que falamos em 

casa. Já o português é com os amigos, com os colegas da escola, porque a minha mãe 

também me diz que se eu não falar português com as outras pessoas, vou ter mais 

dificuldades em perceber as coisas na escola e acho que é verdade. Tenho colegas meus 

que só falam crioulo e também chegaram à pouco tempo de lá e para além de serem 

gozados porque é um crioulo muito brabo, que nem todos conseguem perceber, são 

muito mais rebeldes. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 3 references coded  
[5,23% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,25% Coverage 
 
A primeira com família, amigos, colegas de trabalho e segunda mais com os amigos. 

Relativamente a língua, uso frequentemente o português, tanto com a família como com 

os amigos/colegas de trabalho, contudo tenho alguns amigos estrangeiros com os quais 

comunico em Inglês. Relativamente a hábitos familiares tradicionais penso que os 

pratico mais entre família e amigos mais chegados apenas, dado serem pessoas com as 

quais estou mais à vontade. 

 
Reference 2 - 1,78% Coverage 
 
Diariamente falo português, e penso que sempre que me encontro com amigos mais 

chegados e família ponho em prática, alguns costumes, expressões mais usuais…mesmo 

sem pensar, contudo não é assim tão frequentemente que nos reunimos, talvez semanal 

 
Reference 3 - 0,21% Coverage 
 
mente ou de 2 em 2 semanas. 

 
 

ORIGEM ÉTNICA 
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,19% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,19% Coverage 
 



é mais complicado porque aqui só se fala português e os amigos dela também não falam 

dialecto, mas são angolanos e outros que são portugueses.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [0,98% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,98% Coverage 
 
depois a minha neta não convive muito com africanos no dia-a-dia e aí é então muito 

dificil. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [1,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,24% Coverage 
 
Amigos dja habitua…. Mas kauverdianos ki português. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [0,89% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,89% Coverage 
 
Não sei se é 50 50, se não for mais portugueses do que africanos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [4,95% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,95% Coverage 
 
Un ka concheu. Maria sta más tempu na rua ki na casa. Na nôs festas di bairro bem 

familia di tudo kau, Cova da Moura, Chelas, Portela, Amadora e ta bai ti manchi ku 

monti di bebi Amigas di peto tá vivi tudo na outro kau, uns africanos outros brancos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [1,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,64% Coverage 
 
até porque a minha neta tem amigos portugueses, no trabalho também se fala a mesma 

lingua e assim até há uma maior integração. 



 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [0,86% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,86% Coverage 
 
as amigas da minha neta participam em algumas comemorações, que também são 

africanas  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [1,29% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,29% Coverage 
 
pamodi amigos di Leida ê tudo português di portugal. 

 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [0,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,81% Coverage 
 
Tenho amigos de várias nacionalidades porque cada vez mais estamos num pais de uma 

variedade cultural enorme.  

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[0,25% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,25% Coverage 
 

Caucasianos e africanos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [0,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,42% Coverage 
 

Maioritariamente descendentes de africanos dos PALOP, Moçambique, Cabo 

Verde, Angola. 

 



<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [0,83% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,83% Coverage 
 
numa mistura de culturas, porque nem todos são caboverdeanos, tenho amigas angolas e 

moçambicanas, mas realmente a maioria é caboverdeana. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [0,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,79% Coverage 
 
Acho que é metade metade! Uns são brancos e outros africanos, grande parte nascidos 

em território nacional. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [0,48% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,48% Coverage 
 
Lá em casa somos todos bumbus e tenho amigos brancos e bumbus. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [0,22% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,22% Coverage 
 
Africanos, indianos e brancos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [2,17% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,17% Coverage 
 
alguns dos meus amigos também façam parte destes momentos e também faço questão 

de participar nos deles, porque de certa forma partilhamos uns com os outros, um pouco 

da nossa cultura africana e todos juntos estão sempre disponiveis para participar em 

festas culturais e comunitários, convívios musicais dentro e fora do bairro. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [0,21% 
Coverage] 



 
Reference 1 - 0,21% Coverage 
 
São portugueses e africanos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [0,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,64% Coverage 
 
Família –raça negra; Amigos – raça negra e caucasiana; colegas de trabalho -  

caucasiana 

 

 
PRÁTICAS CULTURAIS 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [7,06% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 7,06% Coverage 
 
Estou sempre a correr de um lado para o outro, passo umas boas temporadas cá em 

Lisboa, outras lá porque tenho de estar presente no crescer dos meus netos… já tenho a 

idade que tenho, 83 anos, mas só eu quem dita as regras da casa para toda a família, 

porque o respeito existe nesta família e quando as coisas começam a descarrilar, aí pára 

o barco e vamos lá falar. É mais uma reunião famíliar e juntos tentamos encontrar uma 

solução para a situação. Só não quero vagabundos na família, tanto elas como eles, 

porque epáh sofri muito para criar meus filhos, lutei, batalhei e agora querem ficar só a 

passear e ver as pitinhas aí na rua… aqui na minha cubata não quero isso. Prefiro que 

me digam, mamã preciso que fiques com a minha filha para eu ir trabalhar… e eu não 

me importo nada! Sou avó mesmo, mas ficar na sombra do imbondeiro, não é vida. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [5,85% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,85% Coverage 
 
Com a idade estou mais debilitada, mas estou sempre protegida e na companhia dos 

meus netos. Tenho o respeito e carinho deles e estamos juntos sempre que dá. Sei que 

tenho toda a consideração da parte deles, mas já não tenho 50 anos, já me custa subir e 



descer escadas, sinto-me mais cansada… mas são sempre muito queridos para mim. 

Com os meus netos, acho que ainda tento dar-lhes bons conselhos, respeitar os mais 

velhos, dar o lugar à mesa, saber cozinhar, lavar, passar, cuidar de uma casa. e 

praticarem mais a religião, que é a mais certa herança que têm. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [9,57% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 9,57% Coverage 
 
Agora estou doente, mas não deixo de estar com ela na cozinha a fazer os preparos para 

almoço e djanta e quando nu teni un festa, enton cozinha ê nha casa propi… e ela tá lá 

tambi. Nu sta muito tempu di nos vida junto. Porque un dia, avó já não está e quem vai 

continuar a nossa linhagem… porque cada família teni un tradiçon diferenti di kel lá, 

ma tudo kauverdiano. Ela tem de aprender para amanhã ensina. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [4,77% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,77% Coverage 
 
Com os mais novos, minhas netas e um bisneto, preocupo-me em lhes dar mais 

miminhos, mais atenção, passar-lhes uma mensagem de conforto, de esperança e de 

conhecimentos importantes para a sua formação. Porque às vezes nós adultos somos 

muito cruéis e acabamos por magoar quem não tem culpa das burrices dos mais 

velhos… que à partida têm mais juizo. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [2,77% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,77% Coverage 
 
Nu sta li pa orienta nha vida e di sês… amin sta demasiadu cansadu pa sofri mas… nha 

homi dja bai na caminhu di Deus e nha cabeça sta longi. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,10% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,10% Coverage 



 
Sou uma das pessoas mais velhas da família e a minha maior preocupação é 

acompanhar o nascimento, o crescimento e a formação da minha neta, para que esteja 

presente nas melhores e piores alturas da sua vida, nos momentos de tomada de decisão. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 2 references coded  [9,59% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,87% Coverage 
 
Agora e tu minha querida? Assim como a minha neta? O que esperam desta vida? 

Facilidades? Um mundo cor-de-rosa… Não não… vai chegar o dia em que terão de 

tomar decisões importantes e eu estarei cá se Deus quiser, para apoiar, para mostrar 

onde estarão a errar, mas não mais do que isso, porque é a vossa vida,o vosso caminho e 

aqui cabe-me a mim como aos pais dela, de orientar!  

 
Reference 2 - 5,72% Coverage 
 
como a pessoa mais velha da família, essa função recaí muito sobre mim, porque afinal 

passei aos meus filhos como de certeza também o fazem presentemente nas suas casas, 

no seu lar, mas em termos de grande família essa responsabilidade é minha. Pois esse é 

o meu papel e para além disso nunca quis ser a avó mandona, que impõe regras.  

Sempre conversei muito com todos os meus netos, para que houvesse uma relação 

aberta, de amizade. É isso que tenho com a minha neta, um dia-a-dia comum, onde nós 

as duas podemos compartilhar um mesmo sentimento, uma mesma dor.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [5,06% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,06% Coverage 
 
Amin toma conta di casa pamodi un sta cansadu, nha dor di coluna ta matam faxi faxi.  

Bedja sima mi, ma ê mi ki ta manda! (risos)… amin flan Leida ba fazi kel li, Leida ba 

cumpra pão… ma ê ku carinho de bibinha bu sabi. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 3 references coded  
[7,57% Coverage] 



 
Reference 1 - 2,90% Coverage 
 
A minha Avó materna tem 83 anos e é obviamente a Matriarca da Família.A nossa 

Família funciona muito com base nos pareceres dos mais experientes, nesse caso a 

Vovó,e como tal a palavra dela tem muito peso nas decisões que os meus primos,a 

minha Mãe,o meu Tio tomam. Eu e a minha irmã já nos tornamos mais ocidentalizados 

nesse aspecto e acreditamos que não precisamos de conselhos (gargalhada). 

 
Reference 2 - 1,77% Coverage 
 
Como lido somente com a minha Avó Materna devo dizer que ela tem todas as tarefas 

do mundo.Uma vez que ela é a tipica Avó que adora cozinhar, costurar,contar histórias 

intermináveis e se for preciso dar-nos uns bafos,quando precisamos ou não. 

 
Reference 3 - 2,90% Coverage 
 
As minhas Avós têm uma forma de estar na vida mais compreensiva, mais tolerante e 

embora não esteja tanto com a minha Avó paterna como deveria e queria estar, tenho a 

sempre presente da mesma forma que tenho a minha Avó materna.Sei que posso contar 

com elas para tudo. Se quiser rir,se quiser chorar,se quiser falar á toa. Elas são as 

minhas sistaz mais kôtas,principalmente a minha Avó Materna. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[3,52% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,52% Coverage 
 
Tem um papel fundamental na minha vida, servindo, de certa forma, de núcleo familiar, 

ajudando da minha educação, transmitindo-me valores, tanto religiosos como morais. è 

aquele  significado especial na minha vida porque, longe ou perto, participaram na 

minha educação e criação. Sempre fizeram os possiveis para acompanhar toda a minha 

vida desde pequena. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  
[3,97% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,97% Coverage 



 
Já estão na casa dos oitenta anos, mas continuam a determinar e a resolver algumas 

questões familiares. Para veres, por vezes ainda se realizam conselhos familiares com os 

elementos mais velhos, sempre que nas microfamílias, alguma coisa não corre bem e as 

pessoas que a integram não conseguem resolver sozinhas. Geralmente, é ali que se 

discute o problema e se tenta orientá-las para um caminho melhor. Eles estão no topo da 

pirâmide e são respeitados por todos. Este foi sempre um valor incutido (pelo menos os 

meus pais e avós sempre procurarma transmiti-lo) que é o de respeitar sempre os mais 

velhos em todas as circnstâncias da minha vida, porque eles detêm uma sabedoria única 

conquistada ao longo dos seus percursos de vida. Passaram por vivências que nós, mais 

novos, e até os nossos pais não passaram. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 2 references coded  
[7,56% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,86% Coverage 
 
ão as minhas duas avós e depois os meus pais claro. Sinceramente, as minhas avós não 

têm muita importância na minha vida, porque sempre se puseram um pouco à parte da 

minha educação, não cheguei a conviver muito com elas. a partir dos 17 anos mais ou 

menos. No entanto, são figuras de respeito e são sempre um exemplo a seguir porque 

mesmo com a idade que têm, continuam a trabalhar e fazem-me sempre ver que o 

dinheiro não é tudo, desde que tenhas saúde e vontade de viver.  

 
Reference 2 - 4,70% Coverage 
 
Elas são duas e já viúvas. Já não têm um papel tão activo como há uns anos atrás, 

porque têm as noras , filhos e netos nas suas casas e que fazem tudo por elas... é que 

elas já têm uma certa idade e alguns problemas de saúde. Mas mesmo assim não 

deixaram de ser os piliares da família porque gostando ou não, o que elas diziam era 

para ser cumprido. E há um único sítio que realmente é delas... a cozinha (risos)... alí 

são elas quem ditam as regras e as restantes mulheres seguem-nas à risca. São grandes 

panelões de comida e doces para uma família que é enoorrrme! (risos). Acho que 

quando era mais pequena, sentia mais a falta delas pelos momentos de contar histórias, 

aprender algumas coisinhas mais simples na cozinha, estar no colo delas também... e 

agora já não é bem assim. 



 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  
[4,07% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,07% Coverage 
 
Bem... ela vem subsitituir um pouco o papel da mãe, quando esta não está!E no meu 

caso em concreto, que já não vivo com a minha mãe há muito tempo porque os meus 

pais separam-se, ela foi um pouco aquele consolo... era uma figura feminina que fazia 

falta. Até porque quando somos crianças, nós pedimos mais atenção às pessoas que nos 

rodeiam e foi nessa altura, que me senti mais fragilizada. Ela esteve presente nos maus 

momentos, reconfortou a minha família, cozinhou, limpou, orientou a casa e acima de 

tudo deu-me o seu colo sempre que precisei. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 2 references coded  
[2,83% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,82% Coverage 
 
Como te disse, ela é a matriarca da família e independentemente dos valores que tenha 

muito pegados à sua educação, toda a gente a respeita porque é a mãe da minha mãe, é 

aquela pessoa que se sacrificou por todos nós e por isso, há que respeitar. Até podes ter 

as tuas ideias e maneiras diferentes de ver as coisas, mas é a tua avó e o que ela diz é 

para ser ouvido.  

 
Reference 2 - 0,02% Coverage 
 
 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [3,28% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,28% Coverage 
 
Acho que agora ela já não tem uma função muito definida como tinha há alguns anos 

atrás. Porque... sei lá... talvez agora a estimemos mais porque vemos que está mais 

cansada, até a respiração é diferente embora seja uma pessoa muito alegre. Acho que 

está sempre no topo por uma questão de respeito e também nos nossos corações por ser 



a pessoa linda que é! É uma óptima cozinheira e está sempre a mimar-nos com petiscos 

e bolos... e doces que adoramos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [4,77% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,77% Coverage 
 
Opáh acho que agora é mais de companhia e são aquelas pessoas a quem podemos 

recorerr para falar e discutir algumas coisas sem problemas nenhuns. Se calhar, e 

algumas vezes, não temos aquela paciência porque entretanto, a idade não perdoa e cada 

vez mais precisam da nossa atenção, mas não deixam de ser respeitadas e são ainda 

muito independentes porque dizem não querer virar uma couve-flor. (risos). Agora o 

meu pai trata da área financeira como por exemplo, despesas da casa (sustento) e a mãe 

é responsável na área da educação embora o pai seja também… mas a mãe exerce mais 

influência na educação dos filhos e na gestão da casa: higiene, relação com os filhos 

entre outras preocupações, gestão no equilíbrio dos gastos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [2,58% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,58% Coverage 
 
Mas mesmo assim ainda querem me pentear e quando estamos todos juntos... Tipo eu e 

os meus primos, ainda conta aquelas histórias de Cabo Verde e brinca connosco. Elas 

gostam de se sentar no sofá e dormir ou ouvir as conversas, gostam de um bom grogue 

depois das refeições... elas agora descansam mais e aproveitam o tempo enquanto cá 

estão né?! 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 3 references coded  
[3,94% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,81% Coverage 
 
Eram e são como um símbolo representativo da família, têm o papel de orientar, 

ensinar, juntar todas a família… 

 
Reference 2 - 1,35% Coverage 



 
A minha avó dá especial importância ao papel da mulher em casa, que a meu ver, hoje 

em dia se encontra bastante desactualizado e motivo pelo qual neste tema 

discordávamos muitas vezes… 

 
Reference 3 - 1,78% Coverage 
 
Para começar passavam cá as férias muitas vezes e estando eu também de férias eram 

uma companhia, nós passeávamos imenso, acho que de certa forma foram eles que 

incutiram na minha mãe a apetência por viajar que acabou também por passar para mim. 

 
 

PARTILHA DE VIVÊNCIAS 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,97% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,97% Coverage 
 
Hoje em dia continuo a contá-las mas numa conversa mais adulta e a ouvi-la… o que a 

aflige, problemas no trabalho, com o namorado… o madjé é patrício!...(risos) assim 

como também lhe falo da minha mocidade, das minhas fugidas nocturnas… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [2,10% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,10% Coverage 
 
Ela é um pouco reservada por natureza e nem sempre me conta as coisas dela, mais 

pessoais, mas eu sei quando está bem ou não… não me engana porque já a começo 

desde o tempo que ainda era uma mangussa.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [2,92% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,92% Coverage 
 
. Ela conta a mim un cenas e mi aconselha dum manera, mas ka podi fica tristi. È uma 

boa neta, ki se preocupa com esta velha. 



 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [3,23% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,23% Coverage 
 
também estive sempre por perto duma fase muito complicada da vida dela, ainda muito 

miúda e com isso estreitamos as nossas ligações e afinidades… tenho-a como alguém 

muito especial que não assume somente o papel de neta na minha vida. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [3,26% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,26% Coverage 
 
Maria tchiga ku sê jeto e flan… “Bibinha, hoji trabadjo k´ta corri dretu pamodi kel li e 

kel lá… e nha pikeno ta discuti ku mi sem razon… e amin ta dau nha conselhos 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,40% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,40% Coverage 
 
Como todas as famílias temos os nossos problemas, mas sinto que a nossa relação, eu e 

a minha neta não é muito intimiva, mas é saudável, alegre, espiritual… gostava de poder 

estar mais tempo com ela, mas os problemas que existem dificultam um pouco esta 

aproximação. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [1,31% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,31% Coverage 
 
É isso que tenho com a minha neta, um dia-a-dia comum, onde nós as duas podemos 

compartilhar um mesmo sentimento, uma mesma dor.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,81% Coverage 
 



Hoji ê Leida ki bem fazi un visitinha di medico, ki bem konta mó ki bai sê schola, bem 

fazi tradajos di casa na nha bera.  

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[1,77% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,44% Coverage 
 
Não estão sempre comigo,actualmente ambas estão em Luanda. 

 
Reference 2 - 1,33% Coverage 
 
Sim. Vivi grande parte da minha adolescência junto da minha Avó Materna, e na 

ausência da minha Mãe, era com a minha Vovó que eu falava sobre quase tudo. E ainda 

falo, sempre que posso. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[2,07% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,07% Coverage 
 
Não tanto como gostaria, visto que eles não se encontra presente no meu dia-a-dia 

constantemente, no entanto quando me encontro com ela converso acerca de um pouco 

de tudo o que sucede na minha rotina diária. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  
[0,90% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,90% Coverage 
 
Sim por vezes conto-lhe as minhas peripécias do dia-a-dia, as minhas frustações... é um 

desafabo por saber que ela já sabe muito da vida e poderá sempre passar-me a sua 

tranquilidade.  

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [2,58% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,58% Coverage 
 



Ás vezes sim outras vezes é com a minha mãe, porque acho que a minha avó é mais 

importante quando a minha mãe não está. Acho que assume o seu papel e aí é com ela 

que discuto um pouco, que partilho as coisas do meu dia-a-dia, tás a ver? Há coisas que 

só mesmo com a minha mãe... porque é a minha mãe! Com as minhas avós é mais os 

namoricos, porque estão sempre a perguntar quando é que apresento o neto... essas 

coisas (risos). 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  
[1,84% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,84% Coverage 
 
Sim, ela esteve presente na miha infância e adolescência e com ela não tenho segredos... 

sei que posso falar abertamente com ela sobre os meus problemas e alegrias. E ela sabe 

quando estou triste, chateada... seja o que for, ela apercebe-se logo. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 2 references coded  
[1,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,01% Coverage 
 
Não não costumo, sou mais de ouvir porque não sei... há coisas que possivelmente ela 

não iria entender e também sou mais reservada. 

 
Reference 2 - 0,02% Coverage 
 
 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 2 references coded  
[2,99% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,66% Coverage 
 
Não tenho um verdadeiro lar, tenho sim pessoas à minha volta, mas que não sabem dos 

meus problemas, com quem não partilho as minhas conquistas e alegrias... porque não 

somos uma família unida entre as quatro paredes da minha casa. 

 
Reference 2 - 1,32% Coverage 
 



Com a minha avó tenho aqueles momentos de convívio, mas não chega a ser uma 

relação de muita intimidade, que só tenho mesmo com a minha mãe e com os meus 

melhores amigos, percebes?! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [4,22% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,22% Coverage 
 

Sim, com a minha avó e com a minha mãe porque são elas quem me ajudam a tomar 

decisões e partilhamos ideias e sentimentos, os laços de amor se fortalecem quando 

temos a possibilidade (que nem todos têm) de estar com os familiares diariamente. 

Por vezes, um simples toque ou um abraço de um familiar, como irmão, pai, mãe, 

avó, todos os dias, leva-nos a sermos mais confiantes. Um fenómeno, aliás uma 

realidade que tem acontecido nas últimas décadas é a falta de frieza, de 

profissionalismo, falta de auto-estima que 70% é consequência da falta de amor no 

seio familiar… e que é substituída ou tenta ser substituída por integração em 

grupos…  

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [2,74% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,74% Coverage 
 
7 Não costumo fazer isso, mas gosto de ouvir as histórias delas, quando ela era uma 

pitinha e tinha muitos namorados, e muitas vezes fugia de casa à noite para ir 

dançar... essas coisas, porque é uma maneira de também ... me chamara à atenção e 

porque também às vezes dá-me preguiça de ir à escola e ela está sempre a falar dos 

meus ouvidos... e eu, sim vó... tá bem! 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [2,17% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,17% Coverage 
 
Alguns tendo em conta o tipo de problemas que se pode partilhar com as avós…não é 

uma relação assim tão aberta. Mas problemas na escola, assuntos familiares sim, 



claramente. Conversamos sobre temas da escola, quando um exame tinha corrido menos 

bem ela era bastante compreensiva na época de exames. 

 
 

 HÁBITOS CULTURAIS  
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [5,86% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,86% Coverage 
 
Já sou uma pessoa vivida, com muita experiência e às vezes, faço-me de parva, a dikôta 

já está velhinha… mas se tenho alguma coisa a dizer, digo-lhe sem problemas, ela 

gostando ou não. Afinal eu criei essa mulher que está aí. Muito daquilo que ela sabe 

hoje, fui eu que lhe ensinei para ela ser alguém na vida. Pergunta-lhe só?! Desde 

pequena que ela vê-me a cozinhar, a fazer roupas para fora e muitas malabas contei 

depois dos grandes almoços e antes de ela ir domir…. Oh lembrei de um “A Kerere,  a 

galinha angolana”  e o “Macaco e o Coelho”, histórias que no fim tinham sempre uma 

moral da história, que era muito “não ser invejosa, peneirenta de mais, mentirosa, 

porque são pequenas lições de vida. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [9,56% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 9,56% Coverage 
 
Tudo o que sei… é o reflexo da educação que tive, africana e religiosa, porque sempre 

estiveram lado a lado, não quero obrigar a fazer nada, mas podem saber um pouco mais 

sobre as suas origens. Mantemos costumes que são da nossa terra e são muçulmanos 

também… fazemos o jejum na altura do Ramadão, comemoramos o nosso Natal, o 

Ideh, comemos todos aqueles pratos típicos, matapas, caril de amendoim, com uma 

mistura da cultura indiana também. Porque também temos indianos na família… 

bebemos o nosso chá preto ao final da tarde, à noite, sempre que nos apetece, depois de 

uma boa refeição e num convívio agradável e com um ambiente familiar harmonioso. 

Na hora da refeição, os mais velhos estão à mesa e os mais novos distribuem-se pela 

sala e quartos. E sabem porque são ensinados desde pequenos a fazê-lo… e a primeira 



coisa que lhes ensinei foi a cumprimentar os nossos familiares… Salam Aleikum… 

Aleikum Salam. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [3,22% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,22% Coverage 
 
Bom comida cachupa, bebida, musica funaná para nu pila, penteados na nôs cabelo 

bedju… nôs rituais, nôs cânticos, ku familia tudo reunido. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [6,26% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,26% Coverage 
 
A nossa história passa por conhecer os nossos costumes e os nossos hábitos como a 

comida, o vestir, a maneira como penteamos o cabelo, a música, mas não é o que se 

ouve hoje… estou a falar da música tradicional como é a marrabenta e as danças tribais 

de outros povos do norte de Moçambique. Desde cedo, começou a dançar ao som destes 

ritmos tradicionalmente africanos e a apreciar alguns pratos típicos e frutos tropicais 

como a papaia e o coração de boi. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [7,04% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 7,04% Coverage 
 
A nôs ê un povo alegri di tradiçon, nu pila mundo ti manhan, nôs terra labanta hora ki 

no solta nos pé di badjo. Na Portugal, terra nu ka teni, ê verdadi, ma som ês nôs vida… 

na nha casa, na di comadri, nu fazi nôs parodias ku bom catchupada refugado, kuskus, 

un canjinha levi… e Maria ta bem fazi ku nôs salgadinhos, canja, bolos… nôs família ê 

largo!!! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,80% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,80% Coverage 
 



Os únicos hábitos que temos é a comida e ouvir música de Moçambique, e de outros 

países africanos e europeus, mas nada é por ser algo de especial. Não é uma preferência. 

Sempre cozinhei estes pratos e sabe sempre, embora demore a ser feito, para os meus 

filhos e netos também, ainda pequeninos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [7,82% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 7,82% Coverage 
 
Nós temos alguns costumes que faço questão de partilhá-los na nossa família e com os 

mais novos principalmente, desde muito cedo… sentá-los à minha volta e contar-lhes o 

princípio da sua história… falar-lhes das nossas conquistas enquanto povo angolano, 

das riquezas da nossa terra, o clima, dos nossos frutos tropicais. Esta minha neta nasceu 

lá e portanto está muito mais ligada ao nosso país do que muitos que nasceram cá e com 

ela, faço as nossas comidas, o feijão de óleo de palma que tanto ela gosta, de vez em 

quando tranço os mais novos, a ela já não porque entretanto curtou o cabelo, mas 

aprecio os penteados mais afros, porque espelham uma parte do nosso povo, os nossos 

vestidos compridos de pano africano, muitos deles tingidos à mão e que aqui não 

existem.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 2 references coded  [8,15% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,95% Coverage 
 
Dispos, nu gosta di un bom prato di cachupa, un bom grogue, di badja un funaná rocha 

bai… tudo na nôs cantu… Natal, Fim d´ano, Fim di semana, ê un motivo pa fazi un 

almoçarada ti noite cai. E nôs cultura, bu sabê! 

 
Reference 2 - 3,20% Coverage 
 
nu kanta na noiti di finadu, na velorio, ê un tradiçon religiosa, ma na nha mocidadi, 

amin ta cantaba na grupo di batuku… momento mágico! 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[3,95% Coverage] 
 



Reference 1 - 2,48% Coverage 
 
Tenho alguns! Por exemplo, adoro almoçar às 17h da tarde e ficar sentada à mesa a 

fofocar até às 22h,muito ao estilo mwangole. Ou melhor muito ao esitlo africano.Faz 

parte do africano, degustar um bom convívio.Também adoro sentar-me no chão, esteira 

é comigo! Mas o frio cá da Tuga nem sempre me permite realizar essas 

“excentricidades”. 

 
Reference 2 - 1,48% Coverage 
 
Sim, são importantes e ligam-me à minha cultura, apesar de nem sempre parar para 

pensar nisso quando os faço... mas se vejo outra pessoa fazer, sinto logo uma empatia 

diferente com a pessoa em questão 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[3,39% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,79% Coverage 
 
Os hábitos culturais que ainda se mantém relacionam-se principalmente com a 

gastronomia, no mês de Ramadão fazer jejum alguns dias e o facto de comer alguns 

pratos típicos “à mão”. 

 
Reference 2 - 1,60% Coverage 
 
Foram aprendidos tanto pela minha avó, que por sua vez herdou dos seus pais, como 

pela minha mãe, porque era um hábito que elas já possuíam desde há muito tempo. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 2 references coded  
[7,78% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,77% Coverage 
 
Sim, alguns. Por exemplo, a gastronomia típica de Moçambique como o Caril de 

Amendoim, a Matapa, o Frango à Zambeziana, os Camarões com Limão, as Chamussas 

(embora sejam de tradição indiana, estas fazem parte da nossa alimentação pelo facto da 

cultura indiana estar muito enraizada em Moçambique), a prática do jejum no mês de 

Ramadão, o comer à mão alguns destes pratos tradicionais, a questão do vestuário e 



acessórios feitos de panos africanos e matérias primas como o pau preto, a dança e 

música tradicional... a conhecida marrabenta que retrata também muito das questões 

sociais do país de alguns anos atrás e da actualidade, nomeadamente a situação das 

mulheres que ficam em casa a tomar conta dos filhos enquantos os seus maridos vão 

trabalhar. Também os penteados mais afros e as tranças... por exemplo, a minha avó e a 

minha mãe fizeram-me tranças desde pequenina e isso tem um siginificado específico... 

significa a fase da inocência é como se fosse o marcar da nossa primeira etapa da vida. 

Quando se deixa de fazer quer dizer que entraste num outro ciclo, a de jovem mulher, 

onde te dão outras responsabilidades... e depois, temos o convívio familiar... são muitos! 

 
Reference 2 - 2,01% Coverage 
 
Uns sim, como a gastronomia e a parte religiosa, os outros fui descobrindo por 

iniciativa própria. E também são coisas que vão sendo passadas pelos meus pais, mas 

principalmente pelas mulheres. Até porque a nível educacional, os pais são mais rígidos 

com as suas filhas, onde temos menos espaço de manobra (por assim dizer... risos), há 

uma atenção redobrada sobre nós na questão do sair, vestir, estar...! 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 3 references coded  
[7,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,42% Coverage 
 
Sim tenho, alguns como a gastronomia... a nossa famosa cachupa, feijoada, bolacha de 

Cabo Verde, doce de côcô... A nossa cultura está sempre presente nas nossas festas tipo 

casamentos, baptizados, enterros e é o dia-a-dia na tuga. Por exemplo, a nossa maneira 

de vestir e de pentear como as tranças... para mim não têm significado nenhum, mas 

como cada povo tem a sua identificação pessoal, nós temos as tranças para nos 

embelezarmos. Temos também a dança tradicional como o funaná e o batuku, que 

refelctem a nossa maneira de ser que é... divertidos, alegres com a vida! As minhas avós 

cantavam e dançavam com outras senhoras da terra e que voltarm a estar juntas aqui na 

tuga... e é algo que faz parte de nós caboverdeanos e através dela, damo-nos a conhecer. 

As letras das nossas músicas falam das cenas que se passam em Cabo Verde, da 

tradiação, das coisas da terra, o que sentimos e é pa nu pila! 

 

Reference 2 - 0,72% Coverage 



 
De certa forma sim. Sempre me deram a conhecer as músicas... e não sei... é aquele 

gosto pessoal... já está no sangue! 

 
Reference 3 - 0,88% Coverage 
 

     Sim. Apesar de estar longe sinto-me perto. É uma forma de estar ligada à minha 

cultura, de estar presente no meu dia-a-dia quer queira ou não 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 2 references coded  
[8,69% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,98% Coverage 
 
Sim alguns! A maioria tem a ver com a gastronomia. Acho que é um dos aspectos da 

nossa cultura que mais preservamos e também... talvez a utilização de algumas 

expressões e o nosso sotaque que é inconfundível. Os penteados são um aspecto que 

considero único, porque é para mim um aspecto ou factor de identificação com as 

minhas origens e as dos meus pais e avós. Os nossoas cabelos com aquele aspecto afro, 

os caracóis, as tranças... simbolizam várias fases da nossa vida e hoje, estes penteados 

estão presentes em todas as cabeças... uns por ser moda e outros por uma questão de 

identificação pessoal e cultural E depois a música, que aos poucos tem vindo a perder as 

suas raízes e que são consumidas por nós africanos e por todos os outros, por ser fixe 

como é o caso da Tarraxinha, do Kuduro e da Kizomba. 

 
Reference 2 - 2,70% Coverage 
 
 Sim, pelo menos o gosto pelos penteados e foi com ela que aprendi a trançar e 

embora não goste de cozinhar ainda consegui aprender com ela alguns pratos típicos, 

que dão imenso trabalho e e perde-se muito tempo. tu querendo ou não vai ganhando o 

gosto e acabas por sentir que faz parte de ti... é que estas fontes... podes te perguntar 

"então quem sou?" Não achas? 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [2,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,81% Coverage 
 



Sim, a gastronomia principalmente e a música. Todos os fins-de-semana há almoçaradas 

lá em casa e fazemos alguns pratos típicos como a cachupa, congo, cuscus sempre com 

música a acompanhar como o funaná, mornas e kisomba, num ambiente muito  

descontraído. Também costumo fazer penteados tipicamente africanos como as tranças 

que a minha avó tem as faz no seu cabelo. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [2,03% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,03% Coverage 
 
Embora os meus pais sejam de Moçambique, a nossa tradição não é muito utilizada aqui 

em casa. O que é habitual é a gastronomia como um bom caril, uma matapa bem feita e 

depois, costumam ouvir marrabenta, mas eu nem sequer sei dançar e também não tenho 

muita vontade de aprender. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 4 references coded  
[8,86% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,90% Coverage 
 
 Sim claro. Tenho hábitos culturais típicos do meu país de origem, acima de tudo 

alimentação como funge, moamba, feijão de óleo de palma… como também a música e 

dança… o kuduro e a kizomba… O convívio que é um hábito africano… ou seja, o estar 

em grupo, no colectivo que é uma característica marcante e um pouco do vestuário. Por 

exemplo, na província onde nasci, o feijão de óleo de palma come-se com a colher, 

hábito que até hoje não perdi e que aqui na Europa não é comum e por vezes, com a 

vida quotidiana muitos têm a tendência a perder pequenos hábitos que se identificam 

com a cultura 

 
Reference 2 - 1,39% Coverage 
 
 Sim foram transmitidos por elas em conjunto com os meus pais, para nos fazer sentir 

mais perto do nosso país, apesar da distância geográfica. São informações importantes 

para a nossa formação como indivíduos. 

 
Reference 3 - 3,16% Coverage 



 
São importantes para mim! No meu caso, eu nasci em Angola e cresci em Portugal e 

sinto saudades das brincadeiras que lá fazia que são únicas… próprias devido ao meio 

em que vivia. O mesmo para o caso daqueles que cá nasceram. Por vezes vejo-os a 

dançar e têm aquele ritmo no corpo…dá a sensação que a cultura é injectada 

biologicamente, ou seja, parece que nascemos com aquilo… apenas vamos depois nos 

aproximar e desenvolver aquilo que já existia… seja cantar, dançar, brincar… 

 
Reference 4 - 0,41% Coverage 
 
Desde pequenina e a partir dai continuei sempre a preservá-los. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 4 references coded  
[11,98% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,79% Coverage 
 

E depois os pratos mais complicados e que demoram bué tempo a preparar e a fazer 

é a cachupa, a nossa canja que é diferente dos portugueses, doce de papaia, doce de 

manga que também fazem aqui,mas pronto... há maneiras diferentes de fazer. Nós 

também convivemos sempre no Natal, quando fazemos anos, fim do ano e também 

aos fins-de-semana, porque gostamos de estar juntos. 

 
Reference 2 - 6,38% Coverage 
 
A comida, a maneira de falar e é a nossa maneira de conviver. Nós estamos sempre à 

procura de alguma data para estarmos a fazer festas de família. Também seguimos as 

nossas tradições religiosas, quando por eexemplo alguém morre. As senhoras mais 

velhas e também agora já muitas mulheres mais novas... a minha mãe e as minhas tias, 

por exemplo, cantam músicas de despedida das pessoas que partiram... são tipo cânticos 

e depois cozinha-se para toda a gente e as pessoas vão lá a casa e choram todas juntas. 

Acho que isto faz parte do nosso povo e da nossa tradição. são coisas que vão passando 

de pais par filhos e que a nossa família faz questão de manter percebes? A minha 

alimentação é tipicamente caboverdeana como também falo sampadjudo em casa, 

porque somos de Santo Antão e não falamos badiu, que também é Crioulo mas de 

outras ilhas de Cabo Verde. 



 
Reference 3 - 1,17% Coverage 
 
Sim, mas não só por elas. Toda a nossa família dá uma mãozinha para que os mais 

novos como eu sigam a nossa cultura e que a façam chegar aos nossos filhos. 

 
Reference 4 - 1,64% Coverage 
 
Opáh acho que são as minhas raízes e portanto são especiais. É manter viva toda a nossa 

tradição porque sem ela não seriamos ninguem... porque estamos num país que não é o 

nosso e não temos nada a ver com a portuguesa. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 3 references coded  
[7,20% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,57% Coverage 
 
 graças à minha avó que hoje em dia gosto de cozinhar. Começou por ser apenas uma 

obrigação, depois comecei a apanhar o gosto por fazer sobremesas e hoje em dia 

cozinhar para mim é até algo que me relaxa e distrai! 

 
Reference 2 - 1,38% Coverage 
 
Sim, em termos de alimentação e hábitos à mesa o simples facto de à tarde beber um 

chá, um costume que mantenho há anos e termos de convívio o facto de ter sempre a 

casa cheia de pessoas. 

 
Reference 3 - 4,26% Coverage 
 
Em termos de culinários bastantes mesmos, religiosos também…embora não os aplique 

muito, pelo facto de não concordar com muitas coisas da minha religião e não ser 

praticante. A minha avó era uma pessoa que tinha muito prazer em transmiti-los, mesmo 

que soubesse que não os ia aplicar todos, ela achava que era esse o seu papel. Uns são 

um pouco retrógradas dada a sociedade actual e dada a submissão da mulher que é um 

pouco imposta na religião muçulmana, haviam outros como a importância da família, 

que considero bastante importantes e considero uma forma de ligação com a cultura. 

 
 



REDES E COMUNICAÇÃO 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,18% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,18% Coverage 
 
E isso é importante e acho que pode ser um trabalho de respeito. Vão falando entre si e 

tentam encontrar a cura para todos estes problemas. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [1,38% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,38% Coverage 
 
Até podia ser uma forma de conhecer novas caras, ver o mundo de outra maneir, fazer 

novas amizades… não sei, desconheço essa área. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [1,45% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,45% Coverage 
 
Aiam, agora ki ta bai pa kel sitio di homi, teni di certeza. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [1,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,75% Coverage 
 
Sim, mais 50% e 50%, para cada lado. Não dá para ela fechar-se aqui no cubiculo que é 

o nosso bairro e ver para dentro apenas. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 2 references coded  [2,26% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,42% Coverage 
 
Amigas di peto tá vivi tudo na outro kau, uns africanos outros brancos.  

 
Reference 2 - 0,83% Coverage 
 



Novas amizades, ê un trabdjo di valor! 

 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [4,09% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,09% Coverage 
 
A minha neta tem alguns conhecidos aqui no bairro, mas eu sempre a conselhei a sair 

daqui e procurar outras amizades. Aqui as pessoas são muito limitadas e contentam-se 

com o pouco que já têm ou menos ainda. Ela trabalha aqui no trabalho e acho que só por 

isso, já chega! Tem de procurar novos horizontes, novas metas! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [2,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,42% Coverage 
 
A minha neta tem de certeza porque o telemóvel dela não pára de tocar e se não é 

chamada são as mensagens. Acho é muito saudável conhecer mais do que os limites que 

nos impuseram, para crescer não só no cabedal, mas também na inteligência. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 2 references coded  [1,57% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,92% Coverage 
 
Nau.... tudo alguém ta vivi li sim si. 

 
Reference 2 - 0,64% Coverage 
 
Podi fazi outros amizadis… 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[6,08% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,15% Coverage 
 
Tenho mas infelizmente falamos de futilidades, uma vez que temos poucas coisas em 

comum,e como tal o que é importante para elas não é para mim e vice versa. 



 
Reference 2 - 4,92% Coverage 
 
É relativamente complicado porque as associações actualmente estão muito dependentes 

das verbas que programas concebidos pelo Estado como por exemplo as que o o 

programa Escolhas disponibliza. E como é óbvio, estes intervenientes têm as suas 

políticas. Políticas estas que nem sempre vão de encontro com o que os dirigentes e 

voluntários das associações pretendem implementar nos seus espaços. Logo, as relações 

internas e externas que existem nem sempre são as melhores. Mas de uma forma geral, 

as associações vão estabelecendo parcerias com outras organizações não 

governamentais e é desta forma que vão cimentando as suas ideias fora do controlo 

constante do Estado. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[2,79% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,79% Coverage 
 
Sim, tenho contacto com outras mulheres essencialmente na escola, mas fora do bairro 

porque não tenho relações que eu possa dizer de amizade estabelecidas dentro do bairro 

Este contacto é essencialmente com amigas minhas, logo o papel que elas têm na minha 

vida é de bastante relevo.  

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 3 references coded  
[10,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,94% Coverage 
 
Para mim, hoje o bairro é um espaço de habitação, de comunicação, de partilha de 

vivências entre todos os moradores desta comunidade. Porque independentemente da 

sua nacionalidade, a maioria trabalha fora do bairro... muitos deles em Lisboa, com o 

objectivo de trazer dinheiro para casa para sustentar uma família, muitas vezes dirigidas 

pelas mulheres (mães e avós). Os laços de amizade e as ligações entre as pessoas são 

bastante visiveis na forma como se falam, riem, choram... no entanto, tudo isto se passa 

dentro do bairro. Para fora, são poucos aqueles que conseguem uma maior mobilidade 

que não passe pelo trabalho... principalmente nós jovens! Muitos nunca sairam do bairro 

por falta de recursos, por falta de ligação com o outro mundo... porque é isto que somos 

enquanto bairro... um outro mundo! 



 
Reference 2 - 2,78% Coverage 
 
Sim, procuro sempre estabelecer contactos e criar laços de amizade com outras 

mulheres com o obejcetivo de aprender mais alguma coisa, conhecer as suas 

experiências e trabalhos já realizados, porque não nos podemos cingir às relações que 

estabelecemos aqui do bairro... acabam por se tornar viciantes e bloqueadoras. Muitas 

vezes precisamos ver outras fotografias para enriquecermos o nosso album não?Por 

outro lado, acho que nós mulheres podemos ter uma papel mais proactivo aqui no 

bairro, mais de liderança e também sermos impulsionadores de novos passos, acções! 

 
Reference 3 - 3,30% Coverage 
 
Neste mundo associativo criam-se relações internas e externas com instituições sociais, 

associações de bairro, escolas, centros de saúde. Constituem-se parcerias no sentido de 

tentar solucionar algumas lacunas com base nas necessidades identificadas pela 

comunidade, pela associação que está no terreno e algumas instituiçõe de carácter 

social. Também surgem os programas de cariz social e financiadores como o Programa 

Escolhas que procuram trabalhar com as associações de bairro e aproveitar os recusros 

humanos para intervir no bairro, que trazem algo de positivo como também de 

negativo... que é a dependência económica com a qual não se consegue a curto prazo 

largar! 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 3 references coded  
[6,24% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,44% Coverage 
 
 Sim tenho algumas! Acho que é importante conhecer outras pessoas e como 

funcionam outros bairros, para quem sabe um dia conseguirmos melhor o nosso bairro. 

Por vezes vou a outros bairros, estar um pouco por lá e pormos a conversa em dia. 

 
Reference 2 - 3,49% Coverage 
 
Acho que se criam relações positivas, que ajudam a criar outros postos de trabalho e 

mantêm os jovens activos, que podem de certa forma a avançarem para um futuro, a 

serem mais sociáveis e é bom para os imigrantes que muito precisam de ajuda para 



tratarem dos documentos e ficarem legais no país. Ao termos estas relações com outras 

instituições que não são só as do bairro conseguimos mostrar a nossa cultura e valores... 

porque nós temos valores! Muitos dos bairros que conheço e as suas associações de 

bairro trabalham com o Escolhas... para mim está bom, mas é lento (risos)! 

 

Reference 3 - 1,31% Coverage 

 

Epáh é um programa fixe porque mantem os jovens ocupados mas também tem falhas 

porque não conseguimos fazer nada sem precisar do dinheiro deles... é uma pura 

dependência e parece que são os nossos donos, mais ou menos! 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [0,62% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,62% Coverage 
 
 Tenho mais amizades e outro tipo de relações com pessoas que não são do meu 

bairro. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [3,83% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,83% Coverage 
 
Acho que acima de tudo consegues entrar no mundo institucional e daí já é um passo 

para construires o tei caminho. É óbvio que a partir desse momento, nem tudo correrá 

como queremos e as instituições vão querer mandar e decidir muita coisa porque as 

associções de bairro, geralmente são erguidas pelo pessoal de bairro, e então... parece 

que todos somos uns burros e que não temos nada a dizer sobre o nosso bairro, sobre 

aquilo que precisamos, sobre os nossos problemas que vivemos todos os dias. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 2 references coded  
[7,87% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,55% Coverage 
 
Sim, tenho, mais porque as minhas amizades estão fora daqui. Há pessoas aqui do bairro 

que me são indiferentes. Os meus amigos não vivem aqui, mas não sou mal-educada 



com ninguém... Embora a preocupação sobressaia quando acontece alguma coisa, 

porque também não me consigo desligar, mas não temos uma ligação de afecto. E é 

importante também não estares só virada para o bairro, é trabalho, amizades, família, 

tudo no bairro! É importante teres novas experiências, conhecer pessoas de fora, ir às 

discotecas de Lisboa e outras, ir ao café fora do bairro porque... muito sinceramente... 

nem tudo o que procuramos está no bairro. 

 
Reference 2 - 3,32% Coverage 
 
Acho que com uma associação no bairro, muitas portas se abrem... não só para os 

jovens mas para a comunidade em geral. Consegue-se contactos com outras instituições 

para além destas que temos aqui no bairro que podem ajudar a melhorar o bairro. Mas 

para isso é importante ter um bom grupo de trabalho, porque se é uma associação de 

bairro, são os jovens quem fazem ela andar, mas é preciso ter objectivos claros e pulso, 

porque senão torna-se num fracassso.   

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[4,68% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,51% Coverage 
 
Tenho contactos com outras mulheres, porque acho que é importante envolvermo-nos e 

convivermos com os colegas de trabalho, na faculdade ou em outro meio em que 

estamos inseridos... porque só vai servir omo uma mais valia, porque podemos aprender 

sempre com aqueles que nos rodeiam... discutir assuntos pessoais ou relacionados com 

o trabalho... que por vezes fortalecem os laços. 

 
Reference 2 - 2,17% Coverage 
 
As relações que se estabelecem, na minha perspectiva, são mais num campo mais 

individual, como troca de mensagens, email, informações, pequenas reuniões informais 

ao passo que as externas, são mais de construção de novos laços que passam muito pela 

participação nos encontros, amnifestações, concertos, workshops e por aí adiante. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 2 references coded  
[3,03% Coverage] 
 



Reference 1 - 1,79% Coverage 
 
De momento não tenho. Todas as minhas amigas são aqui do bairro como também os 

meus colegas, pelo menos a maioria e com quem me dou mesmo. Não tenho 

necessidade de ir para fora do bairro, tenho tudo que preciso e é importante para mim 

aqui. 

 
Reference 2 - 1,24% Coverage 
 
Não sei... talvez de amizade, de ajuda e companheirismo e também conhecemos mais 

pessoas de outras zonas e de bairros diferentes, podemos trocar ideias e aprendemos! 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [1,03% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,03% Coverage 
 
Aprende-se de uma forma interessante, conversa-se, partilhasse experiências, transmite-

se opiniões, em grupo talvez fosse mais interessante. 

 

 
RELACIONAMENTO DE BAIRRO E SENTIMENTOS 
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 3 
references coded  [5,43% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,16% Coverage 
 
Com a convivência formámos uma grande família, que partilha muito das suas coisas 

sem pedir nada em troca, que vive os problemas de cada família como se fosse o dela, 

porque não é fácil viver num sítio onde a pobreza é o teu pano de fundo de todas as 

manhãs…  

 
Reference 2 - 1,18% Coverage 
 
Nunca estou sozinha… se não estou com a minha família, há sempre uma vizinha que 

bata à porta para irmos apanhar sol e pôr a conversa em dia. 

 



Reference 3 - 2,09% Coverage 
 
Não é o mais bonito de se ver ao longe, mas é rico de laços, de pessoas, de 

sentimentos… uns dias de sofrimento, de revolta e de cansaço por mais um dia de luta, 

de trabalho para sobreviver e noutros de alegria, de esperança, que amanhã seja melhor! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [6,72% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,72% Coverage 
 
Mas no geral tem uma boa vizinhança, não há assaltos e crimes assim do nada. 

Acabamos por partilhar a nossa vida com os outros, ajudamos quem precisa, sabemos 

da história de vida de cada morador… muito tricot, (risos) e já estou habituada a cá 

morar. Acho é que o bairro é fechado para os que querem cá entrar e muito aberto para 

quem cá está. As pessoas não escondem aquilo que fazem, porque sentem-se em casa. A 

minha neta não passa muito tempo aqui no bairro. Cheg,a come, dorme e dia seguinte 

vai trabalhar. Não é de ficar na conversa no bairro, com os vizinhos é só o básico do 

civismo e da boa educação “bom dia, boa tarde, boa noite…” 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [2,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,24% Coverage 
 

Ser um pessoa bom, di coração ouro, capaz di ajuda kel outro ki ta passa fomi, ki ka 

tem casa… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [2,52% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,52% Coverage 
 
E só é possivel porque as pessoas estão disponíveis pars os outros, receptivos a 

cumprimentar os vizinhos do lado e logo de manhã, quando se encontram na paragem 

para irem trabalhar. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [5,74% 
Coverage] 



 
Reference 1 - 5,74% Coverage 
 
Na nôs festas di bairro bem familia di tudo kau, Cova da Moura, Chelas, Portela, 

Amadora e ta bai ti manchi ku monti di bebi Amigas di peto tá vivi tudo na outro kau, 

uns africanos outros brancos. das, grogue e comida… pamodi manhan bu podi bai pa 

céu e sentimentu di família morri ku bo! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  
[3,25% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,25% Coverage 
 
Não sei… talvez solidariedade e cunplicidade, porque embora os moradores saibam o 

que se passa aqui dentro preferem remeter-se ao silêncio, porque não sabem se amanhã 

o pior não virá bater à sua porta, porque têm filhos pequenos e adolescentes em casa. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [1,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,24% Coverage 
 
Há uma amizade, companheirismo e solidariedade para com os moradores e isso é 

importante e também dá-nos mais segurança. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [1,43% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,43% Coverage 
 
 Nôs ê amigo, vizinho, conhecido, mas nôs ê tudo genti di bem. 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[2,71% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,74% Coverage 
 
Com uns há laços de amizade que nos unem, com outros nem por, numa relação 

estritamente de trabalho.  

 
Reference 2 - 1,97% Coverage 



 
Antigamente quando vivia na Amadora, tinha relações de amizade com quase todos os 

moradores do bairro mas actualmente em Queluz, julgo que nem conheço as caras de 

metade dos vizinhos.Logo,eles não têm grande importància para mim,como têm até hoje 

os moradores do BSF. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[5,06% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,69% Coverage 
 
Pelo que vejo o ambiente parece-me cordial, mas podem sobressair alguns sentimentos 

de frustração visto o bairro ser habitado por uma população maioritariamente 

carenciada. 

 
Reference 2 - 3,37% Coverage 
 
A minha relação com os meus vizinhos é quase inexistente, não passando para além do 

“bom dia”, logo a importância que eles têm na minha vida não é muito manifesta. Já a 

minha relação com os meus amigos e família é bastante boa e a relevância que eles têm 

na minha vida é bastante patente, e tento levar sempre em consideração as suas 

opiniões. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 4 references coded  
[3,91% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,66% Coverage 
 
Ela é uma amiga mais velha... E acabo sempre por saber mais um pouco da sua vida 

com as histórias que conta da sua infância e não só! 

 
Reference 2 - 1,72% Coverage 
 
Penso que seja de união e de solidariedade. Existem pequenos grupos de jovens e de 

asultos que confraternizam diariamente... acho que existe uma confiança entre as 

pessoas que possibilita estarem mais à vontade dentro do bairro. Por outro lado, 

observa-se claramente que alguns dos moradores estão descontentes com o aumento do 

número de pessoas que tê 



 
Reference 3 - 0,25% Coverage 
 
m vêm morar para este meio sem condições mínimas. 

 
Reference 4 - 1,28% Coverage 
 
Tenho uma relação simpática com todos eles porque estamos sempre receptivos... 

quando precisamos de um favor (ou dar uma olhadela nos filhos, precisar de algum 

ingrediente ou alimento, dar um recado)... é algo normal e que encaramos como um 

gesto de confiança. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 5 references coded  
[7,42% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,06% Coverage 
 
Estão connosco sempre que lhes apetece, porque gostam muito de falar e limpar as 

coisas... tipicamente de avós.  Temos alguma relação, mas não é a mais próxima que se 

calhar gostaria. Às vezes meto-me com elas para lhes pregar alguns sustos. Já brinco 

com elas já há uns tempos, mas mesmo assim ainda não conseguiram perceber e caem 

sempre...! 

 
Reference 2 - 1,52% Coverage 
 
E por vezes, outras pessoas do bairro chegam e também e estão lá a conviver porque 

existem sentimentos de solidariedade, de boa vizinhança, onde as pessoas sentem-se 

bem... livres e bem dispostas como também estão lá nos maus momentos como nos 

funerais  

 
Reference 3 - 1,09% Coverage 
 
Então, uns somos família, parentes! Outras pessoas somos amigas e tenho também 

conhecidos e vizinhos com os quais temos aquelas conversinhas banais enton tudu 

drêtu? familia sta bon? 

 
Reference 4 - 1,91% Coverage 
 



Sim , porque tirando o facto de estar agora fora, porque estou no exercito, o resto das 

minhas coisas são feitas aqui do bairro e as minhas grandes amizades são vividas aqui e 

com elas, porque somos um grupo daqui. muitos dos meus familiares vivem aqui e em 

outro bairros sociais na Amadora, Buraca, Outurela-Portela.  

 
Reference 5 - 0,84% Coverage 
 

Deixa-me pensar... acho que são os sentimentos de amizade, companheirismo, de 

partiha de problemas porque estamos todos numa mesma situação. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 2 references coded  
[5,77% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,89% Coverage 
 
Há muita alegria com tristeza, mas acima de tudo existe um companheirismo único que 

não se encontra em todo o lado, mas que tanto dá para o bem como para o mal. Acho 

que para os mais velhos, pode-se chamar de solidariedade. Há uma partilha dos mesmos 

sentimentos de frustação, de receios, de sofrimento, dos problemas do dia-a-dia, sempre 

encarregados como se houvesse um melhor dia amanhã. 

 
Reference 2 - 2,88% Coverage 
 
Não posso dizer que tenho grandes contactos com os meus vizinhos, não tenho, mas o 

meu pai e outros familiares como tios e avó têm as suas conversas matinais, vão ao café, 

enquanto que nós mais jovens temos os nossos pontos de encontro como parque e muro, 

onde lá falamos de tudo um pouco. Penso que... este espaço de convívio, de estar com 

as nossas amigas também nos abrem os horizontes! 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 2 references coded  
[4,81% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,89% Coverage 
 
Aqui vive-se os problemas uns dos outros, crescemos uns com os outros e é fixe, existe 

um sentimento de amizade, de partilha, de companhia e acima de tudo de solidariedade, 

embora não seja tudo cor-de-rosa... porque inveja e falar de mais, mata!  



 
Reference 2 - 2,92% Coverage 
 
Sim tenho. As minhas melhores amigas não são do meu bairro, mas falo com toda a 

gente e cumprimento sempre. Não deixam de ser importantes para mim, porque desde 

que nasci que fazem parte da minha vida. Tenho algumas amizades aqui no bairro com 

raparigas e rapazes, mas como trabalho aqui no Monte, se ficarmos a andar sempre no 

mesmo sitio, acabamos por  não aprender e estagnar. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [9,03% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 9,03% Coverage 
 
Acho que por um lado são sentimentos de interajuda, amizade, solidariedade, porque 

realmente os meus pais e os meus vizinhos conhecem-se bem e conversam, riem, 

choram juntos e isso demonstra que as pessoas têm ligações. Há um sentimento de 

pertença a esta comunidade que não se vê em todo o lado. Mas depois, também 

sobressaem os sentimentos de revolta, porque nem tudo é positivo e que tem muito a ver 

com a falta de emprego, muita gente está desempregada e inclui pessoal da minha idade 

e mais novos, muita gente está reformada por questões de saúde e quase implorarm na 

segurança social, por um pequeno subsídio que ajude a sustentar a família e para não 

falar de muito pessoal novo que não tem documentos e que portanto não arranja 

trabalho porque está ilegal. É também por questões de documentos, que muitos 

imigrantes vêm morar para aqui porque o bairro também é um espaço de refúgio, 

porque o SEF não pára aqui... a polícia não consegue entrar aqui no bairro assim à toa... 

é complicado!Porque nesse aspecto, este bairro torna-se bastante fechado. Mal entra 

alguém novo, já toda a gente faz saber e se não é bem vindo, arranjam maneira de pô-lo 

fora daqui... há logo clima de desconfiança, porque é de fora e não sabe a que propósito 

veio. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[5,83% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,49% Coverage 
 
O ambiente entre as pessoas é muito especial devido a similariedades culturais e 

vivências até mesmo com as pessoas que não são africanas e que passam a fazer parte 



desta união, entre os membros de um grupo. Como tudo há aspectos que nos unem 

como por xemplo, os hábitos, a maneira de vestir, de conviver e a música, mas também 

há factores que nos separam como a mentalidade. 

 
Reference 2 - 3,35% Coverage 
 
A relação com os meus viznhos é saudável e de respeito acima de tudo. Com o meu 

grupo de amigos, a minha relação é mais intensa, porque confio e gosto do meu grupo 

de amigos. A família como é óbvio, é a mais importante para mim. Relaciono-me bem 

com a minha família, penso que cada grupo desempenha o seu papel mas todos eles são 

importantes na minha vida, há coisas que só a família me pode ajudar, mas há 

determinados assuntos que os amigos me ajudam quando a minha família não pode ou 

não está presente. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 3 references coded  
[4,54% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,26% Coverage 
 
Dou-me bem com os meus vizinhos e a minha melhor amiga é minha vizinha. Os meus 

vizinhos não são muio barulhentos nem nada disso... são até calminhos. São pessoas 

fixes. 

 
Reference 2 - 1,01% Coverage 
 
União em algumas coisas e noutras nem por isso, às vezes também são um pouco 

individualistas, solidariedade, boa disposição e respeito. 

 
Reference 3 - 2,27% Coverage 
 
Algumas são de afecto, familiares e amigos e com os vizinhos são mais de vizinhança, 

"Olá, bom dia! Como está? Empresta-me um bocadinho de sal, que o meu acabou?"São 

mais estas coisas do dia-a-dia, que também são muito importantes para nos sentirmos 

bem e acolhidos pelas pessos que estão à nossa volta. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 4 references coded  
[5,40% Coverage] 



 
Reference 1 - 0,31% Coverage 
 

Familiares e de amizade respectivamente. 

 
Reference 2 - 0,65% Coverage 
 
os meus vizinhos não são propriamente os meus amigos, mas considero-me uma 

moradora comum. 

 
Reference 3 - 1,82% Coverage 
 
Existem várias comunidades representadas aqui, e cada vez mais diversificadas. Penso 

que as pessoas se dão bem, mas poderia ser melhor. A minha casa é a MINHA CASA, 

um sítio onde me sinto bem, o sitio em que penso em chegar no final do dia e relaxar. 

 
Reference 4 - 2,62% Coverage 
 
Vizinhos ...não os conheço muito bem…apenas falamos o necessário para viver em 

sociedade. Família... tenho até bastantes familiares que moram no e perto do meu bairro 

com os quais tenho óptima relação e para mim são bastante importante. Amigos 

...Tenho alguns amigos que moram aqui perto, mas não a maioria, contudo têm um 

papel muito importante na minha vida. 

 
REPRODUÇÃO HÁBITOS CULTURAIS 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [3,75% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,75% Coverage 
 
 Penso que agora o povo tem procurado recuperar os nossos hábitos tradicionais, 

junto das suas famílias e dos vizinhos mais próximos, porque sente-se essa necessidade 

de estar mais em contacto, de sentir e ouvir as outras pessoas a falarem, de se comer em 

grande família, porque a tradição é importante para nos tornarmos pessoas. A lingua ou 

o dialecto se a minina preferível é uma das nossas prinicpais falhas na transmissão de 

valores e costumes. 



 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [3,39% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,39% Coverage 
 
Cresceu com conhecimento da cultura europeia e tem muitas coisas dela… a maneira de 

falar, de vestir… mas nunca perde as suas raízes. É que isso que é importante, o 

continuar a ensinar o que resta da nossa cultura, para que ela possa fazer o mesmo 

quando formar uma família e até mesmo passá-los aos seus amigos africanos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [4,22% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,22% Coverage 
 
È importanti ki continua os nossos costumes ku amigos, ku fidjos, vizinhos, tudo 

alguém para ser uma mulher di força, di garra, di brio! Não un mocinha apenas ki vivi 

na Portugal. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [3,62% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,62% Coverage 
 
É bom que haja, porque estas miúdas só aprendem História de Portugal, que 

descobriram e conquistaram as nossas terras e a verdadeira história não é bem essa e se 

formos a ver bem.. Jesus nem sequer era loiro de olhos claros, mas moreno de olhos e 

cabelos castanhos. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [3,48% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,48% Coverage 
 
Kel li ê pa nu konta, ê pa nu dansa, ê pa nu kanta sem vergonha… manham nha Maria 

pega sê caminhu preparadu pa venci problemas di vida, ki brancos fazi queston di poi na 

mesa.  

 



<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [1,07% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,07% Coverage 
 
a minha neta nasceu cá, é portuguesa e porque insistir nas tradições e nos costumes. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [3,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,24% Coverage 
 
Tem mesmo de existir essa reprodução porque senão, o povo deixa de existir, deixa-se 

de escrever no livro e com o tempo a tinta vai desaparecendo. Somos nós quem 

preenchemos cada página deste caderno imenso que se chama Angola. Eu já escrevi a 

minha, falta a dela, e um dia… os seus filhos deixarão aqui um pouco de si… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,92% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,92% Coverage 
 
Nu teni ki fazi nos cultura vivi na nova geração… e pa kel li, nu passa nôs passado, pa 

es fazi presenti e pa construir futuro! 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [3,89% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,89% Coverage 
 
Depende muito do país de que estivermos a falar. Como já havia referido o nosso 

continente é um mosaico cultural,é extremamente diversificado. E existem países em 

que podemos falar da reprodução de hábitos familiares tradicionais,da mesma forma que 

existem países que se têm vindo a afastar completamente de tudo o que implica 

tradição. Infelizmente. A Angola em que eu fui gerada é exemplo disso,não obstante o 

facto de agora,num contexto pós-guerra,existirem claras tentativas de resgate das 

práticas familiares tradicionais. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[2,69% Coverage] 



 
Reference 1 - 2,69% Coverage 
 
Existe, na minha família mantém-se os princípios adquiridos enquanto africanos, porque 

são eles que nos fazem pertencer a uma determinada comunidade... e neste caso, 

africana... pertencentes algo partilhado por várias pessoas que nos ajudam  acrescer 

enquanto seres humanos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [0,50% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,50% Coverage 
 
Sim existe numa perspectiva de continuedade de todos os hábitos familiares assim como 

os tradicionais. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [2,05% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,05% Coverage 
 
Acho que sim, mas não é só dentro de casa. Também na rua, aqui no bairro oiço muitas 

pessoas e principalmente jovens a falarem criolo e não são caboverdeanos nem 

dscendentes assim como nos transportes. A música africana ouve-se nos carros até dos 

tugas para não falar nos ciganos, nas discotecas dos tugas é moda. A nossa música faz-

se ouvir! 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [4,47% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,47% Coverage 
 
Sim claramente, mas a questão que se coloca é se essa reprodução é suficiente para nós 

nos considerarmos africanas ou não... se calhar para umas é porque entretanto 

procurando outras fontes ou formas que complementem todo esse conjunto de maneiras 

de estar e de fazer e para outras, é diferente por desinteresse, inércia, não sei... por 

muitos outros motivos que ultrapassam os meus. Para mim, o facto de estar londe do 

país, leva-me a dizer que não sou uma mulher africana dado ao meu handicap a nivel de 



história e conhecimento em relação ao meu país. Poderei, um dia, a sê-lo, mas não 

presentemente. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [1,41% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,41% Coverage 
 
Até agora sim, espero que nas próximas gerações todos estes hábitos continuem e 

perdurem por muito tempo. Afinal é uma herança cultural e como tal tem de haver 

alguém para recebê-la. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [1,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,64% Coverage 
 
Sim há uma reprodução que por vezes torna-se doentia. Não falo dos costumes 

alimentares nem convívios, mas sim de outras questões mais profundas que por vezes 

estão interligadas com a religião, machismo, poder, superioridade. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [1,14% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,14% Coverage 
 
Sim existe essa reprodução, porque é necessária para que haja uma continuedade. Sem 

ela, tudo estagnava... não havia hipotese de mudança, de inovação, de crítica, de nada... 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [2,07% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,07% Coverage 
 
Sim existe na minha família, como na maioria das famílias caboverdeanas, porque 

prezam muito as tradições e os costumes. E isso vê-se na língua. Desde pequenas que 

nos ensinam a falar crioulo e não é português!... da mesma forma que comemos a nossa 

canja e mais tarde a cachupa. 

 



<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [1,03% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,03% Coverage 
 
Penso que sim, eles foram-me transmitidos e penso fazer o mesmo, não só para os meus 

filhos mas também para amigos, que já vem acontecendo. 

 
 

TIPOLOGIA DE FAMÍLIA 
 
Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [5,83% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,83% Coverage 
 
Acabei por casar cedo e tive nove filhos todos do mesmo pai, embora ele tenha 

arranjado umas mulheres por fora e teve mais dois filhos, que hoje até falo bem com 

eles, sem problemas. A nossa familia é tudo o que esta moça tem… não é o namorado, 

nem os amigos que vão socorrê-la quando ela precisar. Sim, porque existe muito amor, 

muito amor até o dia em que se tropeça na corda que estendeu tá a ver?!Ela pelo menos 

aqui, sabe que nada lhe vai faltar, tudo o que ela pede, nós tentamos dar… eu e a mãe 

dela, minha filha do meio. Afinal, família protege os seus candengues, cuida, educa, dá 

umas bazulas se for preciso, para que não saiam do bom caminho e que se tornem 

verdadeiros homens e mulheres. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [1,30% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,30% Coverage 
 
Filhos tive oito, uma delas a mãe da minha neta e pronto cá estamos. Já todos os filhos 

me deram netos e vivo rodeada deles. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [4,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,64% Coverage 
 



Nôs família é grandi di más nmas feliz. Tudo genti sabi que melhor do que estar vivo é 

ter companhia de quem nos ama e quer nos ver feliz…amin é mas velha mas eu sei bem 

o que se passa à minha volta… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [2,69% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,69% Coverage 
 
Sou a pessoa mais velha, pelos menos em 1ºgrau e procuro passar um pouco 

despercebida nesta questões de conflitos familiares, já são todos grandes e vacinados, 

puxem um cadeira, sentem e conversem. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [4,95% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,95% Coverage 
 
Amin teneu más de dozi fidjos na kel corpo li e ninguen ta fika paradu nês mundo 

pamodi nha casa ka ê penson! Nu sta li pa orienta nha vida e di sês… amin sta 

demasiadu cansadu pa sofri mas… nha homi dja bai na caminhu di Deus e nha cabeça 

sta longi. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [2,81% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,81% Coverage 
 
Somos uma família grande e gosto de tê-los todos ao meu redor, a encherem a casa, 

muita confusão e agitação. Já tou mais gasta porque os anos passam, mas não deixo de 

impor respeito quando é necessário fazê-lo aparecer.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [2,74% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,74% Coverage 
 
Depois também somos uma família grande, porque nós africanos gostamos de procriar 

(risos), que se divide em outras tantas e que nem sempre está unida o suficiente para 



apoiar toda a gente, uns mais outros menos, mas lá vamos permanecendo unidos e 

minimamente orientados. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,12% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,12% Coverage 
 
Nos ser un família grandi amin teni mas de catorze fidjos, tud homi seriu e mudjers di 

garra 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 3 references coded  
[5,89% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,70% Coverage 
 
 Actualmente não vivo com ninguém da minha Família, mas os elementos que 

constituem a minha Família são a minha Avó Materna,a minha Mãe, irmã, primos do 

lado materno,meu Tio do lado materno. Os elementos do lado do meu Pai são mais 

conhecidos do que propriamente Família.Temos laços sanguíneos mas não temos tudo o 

resto que para mim realmente importa numa Família. 

 
Reference 2 - 2,90% Coverage 
 
A minha Avó materna tem 83 anos e é obviamente a Matriarca da Família.A nossa 

Família funciona muito com base nos pareceres dos mais experientes,nesse caso a 

Vovó,e como tal a palavra dela tem muito peso nas decisões que os meus primos,a 

minha Mãe,o meu Tio tomam. Eu e a minha irmã já nos tornamos mais ocidentalizados 

nesse aspecto e acreditamos que não precisamos de conselhos (gargalhada). 

 
Reference 3 - 0,29% Coverage 
 
Duas,felizmente.A materna e a paterna. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[1,03% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,92% Coverage 
 



      Ao certo não sei porque a família é muito grande. Neste momento vivo com 

mais 3 pessoas. 

 
Reference 2 - 0,11% Coverage 
 
Uma apenas. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 3 references coded  
[1,94% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,03% Coverage 
 
Sim… a minha família é aquela tipicamente africana. Para veres a minha avó teve nove 

filhos e portanto, os tios e tias são muitos e primos então nem se fala.Isto tudo tanto do 

lado materno como do lado paterno. 

 
Reference 2 - 0,23% Coverage 
 
A viver comigo lá em casa somos quatro pessoas. 

 
Reference 3 - 0,68% Coverage 
 
As pessoas mais velhas são os avós, que são três. Tenho uma de 1ºgrau, que é a mãe da 

minha mãe e dois que são os chefes da grande família. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 2 references coded  
[4,55% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,54% Coverage 
 
       Não consigo quantificar um número exacto porque nós nos multiplicamos a olhos 

vistos... mas comigo vivem mais quatro pessoas... mãe, pai, irmã e sobrinho. A minha 

avó tem a casa dela também cheia de filhos e  noras, embora meia volta esteja connosco. 

 
Reference 2 - 3,00% Coverage 
 
As pessoas mais velhas são as minhas duas avós e depois os meus pais claro. 

Sinceramente, as minhas avós não têm muita importância na minha vida, porque sempre 

se puseram um pouco à parte da minha educação, não cheguei a conviver muito com 



elas.. a partir dos 17 anos mais ou menos. No entanto, são figuras de respeito e são 

sempre um exemplo a seguir porque mesmo com a idade que têm, continuam a trabalhar 

e fazem-me sempre ver que o dinheiro não é tudo, desde que tenhas saúde e vontade de 

viver.  

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 3 references coded  
[7,36% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,38% Coverage 
 
A minha família é bastante grande, avós, tios, primos..., mas vivia com mais três 

pessoas... meu pai e dois irmãos e agora vivo sozinha, mudei-me à pouco tempo para a 

minha casa.Tanto cá em Portugal como em Moçambique, a família tem vindo a alargar-

se, pois uns já casaram, outros juntaram-se e já têm filhos... é assim! 

 
Reference 2 - 4,49% Coverage 
 
Mais velha é a minha avó e como em todas as pessoas mais velhas da minha família, ela 

tem um lugar de destaque e de respeito. É um pote de sabedoria e de conhecimentos que 

por vezes, não são muito actuais mas que nos enriquecem de alguma maneira. Na mesa 

têm sempre o lugar da cabeçeira como chefes de família, embora não vivamos na 

mesma casa e utilizamos sempre a 3ª pessoal do singular quando nos dirigimos a ela, 

pelo menos foi essa a educação que me deram. Depois vêm os meus pais que ocupam 

um papel também muito relevante porque estão sempre por perto para nos apoiar, 

ajudar, aconselhar e respeitar. 

 
Reference 3 - 0,48% Coverage 
 
Só tenho uma, da parte da minha mãe. Os outros já são falecidos.  

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [3,51% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,51% Coverage 
 
Uma avó e depois a minha mãe e tios. São eles que de certa forma criam alguns espaços 

de conversa famíliar e que o pessoal começa a ver os problemas com outros olhos. 

Portanto, a minha avó e outras pessoas mais velhas da família já têm os seus espaços de 



domínio criados, onde aos poucos vão dando uns ajustes ao agregado familiar. Pois, 

parece um pouco complicado, mas como somos uma família grande, só em casa somos 

seis pessoas, o respeito é muito maior. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 1 reference coded  [3,44% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,44% Coverage 
 
A minha avó é a mais velha e é a bébé da família (risos). Está sempre rodeada de todos 

os filhos, toda a gente faz-lhe as vontades todas e também se preocupa com toda a 

gente. Adora os netos e é uma pessoa bué carinhosa a quem todos devem respeito pela 

pessoa que é. É bué fixe, mesmo cool!Somos uma família que nem sempre é unida, mas 

que com ela, tudo isso se esquece... ela tem sempre os filhos, netos, noras, todos à sua 

volta... como podes imaginar somos muitos mesmo! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 3 references coded  
[5,41% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,08% Coverage 
 
A minha família é composta por seis elementos mas vivo com cinco pessoas: tenho duas 

irmãs (elas são mais velhas), comigo três e um irmão mais novo… e a minha mãe.  

 
Reference 2 - 4,10% Coverage 
 
 Lá de casa, as pessoas mais velhas são o meu pai e a minha mãe. São os 

membros mais importantes da composição familiar. São a base e sustentam a casa 

financeiramente e dão amor aos filhos… são os mais velhos e os respeito e os valorizo 

pela educação que me dão como também exercem autoridade. Depois vem a minha irmã 

que é a mais velha do que eu e temos a diferença de seis anos, mas dela recebo 

conselhos como uma amiga. É muito compreensiva e a respeito bastante. As minha avós 

não vivem comigo e lógico que antes dos meus pais, vêm elas como as asnciãs da 

família...(risos) já estão velhinhas mas bem lúcidas e inchutas! 

 
Reference 3 - 0,23% Coverage 
 

Tenho três avós. Uma por afinidade. 



 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 2 references coded  
[2,24% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,04% Coverage 
 

Na minha casa?... a minha mãe, pai, as minhas duas irmãs mais velhas, a minha avó 

não vive lá mais está lá quase todos os dias e eu!(risos) 

 
Reference 2 - 1,20% Coverage 
 
As pessoas mais velhas são as minhas duas avós. Como são as mais velhas temos de ter 

mais cuidado porque elas já cuidaram de nós e agora nós é que cuidamos delas 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 3 references coded  
[4,74% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,55% Coverage 
 
Tenho uma família bastante grande, contudo só vivem comigo mais 3 pessoas. 

 
Reference 2 - 3,17% Coverage 
 
De momento penso que a minha avó. Dado que os meus avôs de 1º graus já faleceram 

passaram a ser estes os membros de união da família, é na casa dela que nos reunimos 

várias vezes para comemorações, ou mesmo sem nenhum motivo especial, apenas para 

fazer companhia. Penso que ocupa um lugar bastante importante, uma espécie de pilar 

onde normalmente estão todos à volta, simbolizando por isso, o respeito e carinho 

existente na família. 

 
Reference 3 - 1,01% Coverage 
 
De 1º grau já não tenho nenhuns, só a minha avó da parte da minha mãe. Mas considero 

os avós aqueles com quem estou quase sempre e são 2. 

 
 

TIPOLOGIA DE RELAÇÕES 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [3,09% 
Coverage] 



 
Reference 1 - 3,09% Coverage 
 
temos uma relação aberta, de amizade e confiança. A minha filha, mãe dela teve um 

grande período longe dela por motivos profissionais, mas nunca a deixou desamparada 

como se não tivesse família. Eu ocupei um pouco esse lugar e fui quase uma segunda 

mãe. Ela sabe que aqui comigo, ela pode ser ela mesma, uma moça sensível, afectuosa 

que precisa do nosso apoio e carinho. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [6,22% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,22% Coverage 
 
E tem vindo a ser assim desde então… aprendi a ser uma boa dona de casa e boa mãe e 

sei que não é o mesmo que desejo para a minha neta. Acredito que as pessoas leiem 

nestas frases o que lhes interessa e não dizem que Allah quis dizer ao espalhar a sua 

mensagem. Com a idade estou mais debilitada, mas estou sempre protegida e na 

companhia dos meus netos. Tenho o respeito e carinho deles e estamos juntos sempre 

que dá. Sei que tenho toda a consideração da parte deles, mas já não tenho 50 anos, já 

me custa subir e descer escadas, sinto-me mais cansada… mas são sempre muito 

queridos para mim.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [3,15% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,15% Coverage 
 
Amin gosta de fala com ela porque é un mocinha engraçada, bem disposta, ki teni 

sempri muito pa contar. E assim , o tempo vai passando. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [4,12% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,12% Coverage 
 
Penso que tenha uma relação muio próxima com a minha neta porque também estive 

sempre por perto duma fase muito complicada da vida dela, ainda muito miúda e com 



isso estreitamos as nossas ligações e afinidades… tenho-a como alguém muito especial 

que não assume somente o papel de neta na minha vida. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [0,67% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,67% Coverage 
 
Maria é nha tisouro, nha amiga...! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,42% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,42% Coverage 
 
Como todas as famílias temos os nossos problemas, mas sinto que a nossa relação, eu e 

a minha neta não é muito intimiva, mas é saudável, alegre, espiritual… gostava de poder 

estar mais tempo com ela, mas os problemas que existem dificultam um pouco esta 

aproximação.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [2,30% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,30% Coverage 
 
Sempre conversei muito com todos os meus netos, para que houvesse uma relação 

aberta, de amizade. É isso que tenho com a minha neta, um dia-a-dia comum, onde nós 

as duas podemos compartilhar um mesmo sentimento, uma mesma dor.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [6,10% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 6,10% Coverage 
 
Hoji ê Leida ki bem fazi un visitinha di medico, ki bem konta mó ki bai sê schola, bem 

fazi tradajos di casa na nha bera. Amin gosta di fala storias di nha tempu di pikena 

atrevida, pamodi ê un grandi ensinamentu di vida… ês krês tudu hora, brincadera, djuga 

bola…  

 



<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 3 references coded  
[4,76% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,90% Coverage 
 
As minhas Avós têm uma forma de estar na vida mais compreensiva,mais tolerante e 

embora não esteja tanto com a minha Avó paterna como deveria e queria estar, tenho a 

sempre presente da mesma forma que tenho a minha Avó materna.Sei que posso contar 

com elas para tudo. Se quiser rir,se quiser chorar,se quiser falar á toa. Elas são as 

minhas sistaz mais kôtas,principalmente a minha Avó Materna. 

 
Reference 2 - 0,44% Coverage 
 
Não estão sempre comigo,actualmente ambas estão em Luanda. 

 
Reference 3 - 1,43% Coverage 
 
A minha Avó materna é uma grande amiga,a minha Avó paterna sei que pode ser ainda 

mais mas devido a alguns problemas causados pelo filho dela, não temos o contacto 

permamente que deviamos ter. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[1,52% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,84% Coverage 
 
Neste momento convivo com a minha avó, sendo que esporadicamente faço-lhes visitas. 

 
Reference 2 - 0,69% Coverage 
 
 Temos uma relação de proximidade e bastante sólida, bastante salutar. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 2 references coded  
[4,24% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,40% Coverage 
 
Na minha vida, são muito importantes. não muito no sentido de resolução de problemas 

e de orientação, mas mais pela sua companhia e partilha de experiências. Claramente 

somos duas gerações diferentes e como tal temos formas de estar diferentes associados a 



outros valores. Por outro lado, a minha avó é aquela pessoa que faz todos os carinhos e 

miminhos às netas como os famosos bolos e cozinhados típicos. Tenho uma relação 

próxima com ela, de respeito, carinho... porque ela faz-me falta. 

 
Reference 2 - 1,84% Coverage 
 
Ela está presente sempre que é possivel. Quando era mais nova lembro-me de tê-la 

sempre por perto e era uma figura que fazia parte do quadro familiar. Hoje acho que ela 

continua a fazer parte dele,  mas talvez eu já não esteja tão presente porque a minha vida 

quotidiana faz-me passar menos tempo em casa e leva-me a ser uma presença menos 

constante nos convívios familiares. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [2,06% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,06% Coverage 
 
Estão connosco sempre que lhes apetece, porque gostam muito de falar e limpar as 

coisas... tipicamente de avós.  Temos alguma relação, mas não é a mais próxima que se 

calhar gostaria. Às vezes meto-me com elas para lhes pregar alguns sustos. Já brinco 

com elas já há uns tempos, mas mesmo assim ainda não conseguiram perceber e caem 

sempre...! 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [5,17% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,17% Coverage 
 
Acho que toda a importância. Afinal se também aqui estou neste momento é porque ela 

existe! Ela deve ser sempre estimada, acarinhada, porque já fez muito nesta vida, já 

criou, já educou, já sofreu, já fez tudo em circunstâncias muito mais dificeis que as 

nossas... consequências do colonialismo, da guerra, da pobreza. Por vezes não damos o 

seu devido valor... pois a velha já não diz coisas deste século... pois mas depois quando 

as coisas não correm bem... lá vamos chorar no colo dela, porque ela avisou, mas a 

nossa teimosia é sempre a mais rápida a falar mas a mais burra a pensar. Por isso, sinto-

me bem perto dela e tento passar o menos tempo possivel longe dela. Somos amigas 

mesmo a sério. 



 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  [2,59% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,59% Coverage 
 
Na minha vida quotidiana não tem muita importância porque passo muito tempo fora de 

casa, mas nos momentos em que estou com ela e mais num ambiente familiar, a 

presença dela, faz-me sentido e preenche-me de certa forma e tenho em atenção aquilo 

que me diz, os conselhos, as chamadas de atenção... ela é importante na minha vida 

familiar. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 2 references coded  
[2,01% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,70% Coverage 
 
Tem importância, mas não aquela que gostaria. A minha família aparenta ser tudo 

aquilo que não é. 

 
Reference 2 - 1,31% Coverage 
 
Com a minha avó tenho aqueles momentos de convívio, mas não chega a ser uma 

relação de muita intimidade, que só tenho mesmo com a minha mãe e com os meus 

melhores amigos, percebes?! 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [4,79% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,79% Coverage 
 
8 Apesar da vida quotidiana ser agitada, actualmente os meus pais e as minhas avós 

têm muita importância, … hum… por exemplo, com a minha mãe estabeleço 

contacto na hora de almoço. Já o meu pai não tem quase influência nenhuma porque 

a profissão dele envolve viagens e deslocações constantes. Com elas são sempre 

aqueles momentos das vóvós, com demonstrações de carinho quase sempre... não há 

um espaço só para estarmos juntas... acho que é algo contínuo e que já entra no meu 

quotidiano, mesmo sem me aperceber. No meu dia-a-dia, estou com a minha mãe e 

com o meu pai muito esporadicamente devido  à profissão dele como já referi 



anteriormente, daí que a minha relação com ela seja de proximidade e com o o meu 

pai é quase nula. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  [2,34% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,34% Coverage 
 

Então acho que toda, porque são a minha família e se passam comigo muitas horas e 

estamos juntas são importantes. Elas são as minhas avós, de quem gosto muito e me 

sinto à vontade com elas. Às vezes mandam-me fazer recados e nem sempre gosto 

disso porque estou a fazer as minhas cenas... mas também faz parte né?!. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 1 reference coded  [1,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,24% Coverage 
 
Relação próxima, mas não propriamente íntima, mas claramente de confiança e sólida, 

alguém que embora muitas vezes não partilhasse da mesma opinião, ouvia os 

conselhos… 

 
 

TIPOLOGIA DE VALORES 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [5,48% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 5,48% Coverage 
 
Quando estou com ela em Lisboa, ela sente-se mais acarinhada porque não deixo de dar 

cafonés de vó e digo-lhe sempre “estás na terra dos brancos, comporta-te com 

dignidade, com respeito para que não te apontem o dedo”, como se não bastasse és 

mulher e preta com estudos. Sim porque seria único se a cor da pele não contasse neste 

país. Por isso é que eu digo, para ela estudar, trabalhar, ter as coisas dela sem depender 

dos outros. Só procuro transmitir o lado bom da minha educação, os verdadeiros pontos 

de orientação e ela lá faz as suas escolhas, mas a principal delas é estimar a família que 

tem porque é só uma, com todos os defeitos que possa ter. 

 



<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [4,33% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,33% Coverage 
 
Com os meus netos, acho que ainda tento dar-lhes bons conselhos, respeitar os mais 

velhos, dar o lugar à mesa, saber cozinhar, lavar, passar, cuidar de uma casa. e 

praticarem mais a religião, que é a mais certa herança que têm. Já nascem com ela. A 

minha neta meia volta discute comigo porque diz que estou muito desactualizada, mas é 

como digo… foi a educação que me deram e ela saberá escolher as boas parte dela 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 1 reference coded  [8,47% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 8,47% Coverage 
 
não estou caduca, porque a inteligência não é enganar as pessoas ou contar mentira… eu 

sempre falo pa conta verdadi, ser uma pessoa honesta, correcta  a ela e a todos os outros 

netos e bisnetos tambi. Fazi fidjos cada un com sê pai?! Isso não é bom, porque tudu 

nha fidjus… amin fazi ku un homi so… ma estas mocinhas ka ten vergonha. Mas 

respectu… ninguén tira! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 2 references coded  [14,14% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 9,35% Coverage 
 
Embora ela não os compreenda há valores que são tudo na vida de uma mulher e agora 

com estas modernices de mulher independente, mãe solteira e emancipada, vem 

confundir a cabeça destas jovens mulheres… qual o problema de ser mais tolerante com 

o namorado ou marido? Revela submissão? Penso que não, revela sim astúcia, porque o 

homem precisa de ser levado… saber cozinha hoje em dia é um dote que poucas têm… 

e pode ser uma boa arma para fiscar como vocês, a vossa cara metade. Mas a miúda é 

teimosa como tudo. Mas é assim que  vejo as coisas… sim é bom ter canudo nas mãos, 

para não estarem nas limpezas e nessas TMNs e empresas de inquéritos que nos cansam 

a cabeça logo de manhã. 

 
Reference 2 - 4,79% Coverage 
 



Também tem muito a ver com a educação que tive… estudei, mas não fiz as classes 

mais puxadas porque tive de ir trabalhar e os meus pais eram muito rígidos connosco e a 

disciplina era prato da casa… as raparigas moças nas lidas da casa e os rapazes no 

mercado… educação à moda africana, um pouco mais conservadora e de pouco espaço 

para as mulheres. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  
[8,25% Coverage] 
 
Reference 1 - 8,25% Coverage 
 
Mudjer teni um papel diferenti na sociedade… teni ki respecta pa ser respectadu na 

trabadjo, na casamento, na vida. Pa isso, ka podi fica na rua ti manhan… vizinhos ta fala 

tcheu, bu sabi!Ê importanti, un mudjer di studos, ki toma conta di casa, codézinha! 

Amin ka ê mudjer di muito studos pamodi nha pai staba tempu di mas na São Vicente e 

nha mãe ta mesti di apoio na cultivo di midjo, batata doci la na nôs tchada. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,66% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,66% Coverage 
 
Desde sempre procurei transmitir que é importante ser verdadeiro, que é necessário 

arriscar em determinados momentos da nossa vida, estudar e trabalhar porque na minha 

maneira de ver as coisas, uma coisa não invalida a outra  e é uma forma de se preparar 

para a batalha que é  a vida. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 2 references coded  [13,26% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,78% Coverage 
 
Tudo o que procuramos transmitir são valores de sobrevivência e de conquista… 

 
Reference 2 - 12,48% Coverage 
 
Sempre conversei muito com todos os meus netos, para que houvesse uma relação 

aberta, de amizade. É isso que tenho com a minha neta, um dia-a-dia comum, onde nós 

as duas podemos compartilhar um mesmo sentimento, uma mesma dor.  



Mais do qualquer outro aspecto, está o respeito e a educação, porque só assim as 

pesssoas não se atropelam, não se agridem, não se magoam, isto em relação a todas 

pessoas com quem ela tenha laços afectivos, de cordialidade, seja o que for e é isso a 

base de um bom namoro, de um bom casamento, de uma relação a dois… e depois, há o 

respeito pelos mais velhos, que nem sempre têm razão, mas que no fundo querem o bem 

dos netos, dos filhos, dos bisnetos, saber amar a pessoa que está ao nosso lado com 

todas as suas virtudes e defeitos porque nem eu, nem tu, nem ela, nenhuma de nós é 

perfeita para julgar a imperfeição do outro. Só assim poderão ser bons estudantes e 

profissionais de amanhã. Tudo acontece segundo a base da pessoa… se estiver com 

defeito, ou manda-se consertar ou então, dificilmente se endireita. São valores culturais 

porque em toda a Àfrica, a pessoa mais velha é a verdadeira sabedoria e como tal, o 

respeito por si recaí e também religiosos, já que nós procuramos praticar o bem. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 2 references coded  [7,14% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,61% Coverage 
 
un grandi ensinamentu di vida… ês krês tudu hora, brincadera, djuga bola… un ka podi 

ser!Studos ê bom pa futuro!Cozinhar a alisar a roupa traz bom casamento! 

 
Reference 2 - 3,52% Coverage 
 
Enton na Portugal, nada ê diferenti… tarefas di casa é trabadjo di mudjer, homi teni ki 

pega sê caminhu… ganha sustento pa casa. É assim ki nu funciona…  

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 1 reference coded  [1,97% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,97% Coverage 
 
Passou a vida a dizer me frases como: “Uma mulher deve sempre dar se ao respeito/Os 

homens não gostam de mulheres fáceis/Dinheiro não é nada nesta vida,Dignidade é o 

que nos veste a alma desta e doutras vidas/Desde que haja saúde e comida,o resto é isso 

mesmo,resto. 

 



<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 1 reference coded  
[4,26% Coverage] 
 
Reference 1 - 4,26% Coverage 
 
 A minha avó materna...  e, sim, transmitia-me constantemente valores morais, 

principalmente religiosos, que eram pelos quais ela se regrava mais, muito ligados 

`tradição familiar africana... Sem dúvida, porque o que sempre mais me marcou na 

minha avó foram os princípios religiosos que ela sempre tentou transmitir, visto que 

antigamente a religião tinha um grande peso e influenciava bastante as decisões 

familiares que se tomavam. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 1 reference coded  [2,34% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,34% Coverage 
 
Sim claro. Muitos desses valores passam pelo respeito pela minha pessoa enquanto 

mulher, por uma educação religiosa  e por ser alguém na vida. A minha avó fez sempre 

questão de me ensinar um pouco da sua arte de cozinhar, relembrando que é um aspecto 

importante para me tornar numa boa mulher e esposa (risos), associado aos valores 

religiosos e por estudar, ir para a faculdade e tirar um curso...e o respeito pelos mais 

velhos e por todos aqueles com quem trabalho, convivo! 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [1,93% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,93% Coverage 
 
Valores? Essa pergunta é complicada! Epáh... deixa-me ver... olha nunca se esquecem 

de dizer que a família é muito importante e que não pode ser esquecida, porque em 

todos os momentos a união familiar sempre faz a diferença, que também tenho de ser 

alguém na vida  para um dia voltarmos pá terra e então fazê-la crescer. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 1 reference coded  [3,78% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,78% Coverage 
 



     (risos) Sim alguns. Estou-me a rir porque não concordo com alguns dos valores 

transmitidos que são ou estão ultrapassados. A minha avó diz que os valores mantêm-se 

e passam de geração em geração, sem cairem em desuso. Para ela, a mulher tem que ser 

obediente e fiel ao marido, boa dona de casa, boa mãe,sempre numa perspectiva de 

submissão e não é nisto que acredito. Mas por outro lado, insiste muito na nossa 

educação, o falar correctamente com as pessoas, não dizer asneiras, respeitar os mai 

velhos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 1 reference coded  
[2,21% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,21% Coverage 
 
Sim para ela o respeito é muito importante, pelos mais velhos e pela experiência que 

trazem consigo, o estudar e trabalhar para ajudar em casa e para sermos mulheres de 

sucesso amanhã e não umas perdidas, o conheciemento de quem somos e para onde 

vamos e o nosso desenvolvimento também. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 2 references coded  
[1,29% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,27% Coverage 
 
Alguns valores sim como o respeito que acho que é o mais importante, o estudar para 

ser alguém na vida e o nosso desenvolvimento pessoal enquanto pessoas. Basicamente 

foi isso. 

 
Reference 2 - 0,01% Coverage 
 
 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 1 reference coded  [3,64% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,64% Coverage 
 

Sim transmitem embora a convivência seja repartida com os netos que estão em Angola, 

mas também os meus pais fazem questão de os transmitir. São valores muito ligados ao 



respeito pelos mais velhos e pelos nossos pais, por serem as pessoas que nos puseram 

no mundo e nos criaram e deram-nos bases para sermos alguém, pelo amor ao próximo 

nosso semelhante e a rezar por nós e pelos outros, pelo estimar a família que temos e 

tudo o que conquistamos com os nossos estudos e força de vontade... sermos no fundo 

verdadeiros connosco e com os outros também. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 1 reference coded  
[2,82% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,82% Coverage 
 

Valores como assim?... tipo coisas que elas me ensina?... Yah... ela diz sempre que 

uma boa esposa tem de saber cozinhar para o casamento durar, tem de estudar para 

ser alguém na vida, que tenho de rezar todos os dias porque é importante pensar 

também nos outros... e rezo mesmo! Olha cozinhar estou a aprender, com elas, 

minha mãe e irmã, que também aprenderam com a minha avó. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 3 references coded  
[9,11% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,95% Coverage 
 
Os meus avós tentaram sempre passar-me valores, desde coisas simples, como a 

importância de passar na passadeira, passando pelo respeito pelos mais velhos, até a 

assuntos mais complexos como valores e ideais religiosos…A minha avó dá especial 

importância ao papel da mulher em casa, que a meu ver, hoje em dia se encontra 

bastante desactualizado e motivo pelo qual neste tema discordávamos muitas vezes… 

 
Reference 2 - 3,37% Coverage 
 
Para começar passavam cá as férias muitas vezes e estando eu também de férias eram 

uma companhia, nós passeávamos imenso, acho que de certa forma foram eles que 

incutiram na minha mãe a apetência por viajar que acabou também por passar para mim. 

É graças à minha avó que hoje em dia gosto de cozinhar. Começou por ser apenas uma 

obrigação, depois comecei a apanhar o gosto por fazer sobremesas e hoje em dia 

cozinhar para mim é até algo que me relaxa e distrai! 

 



Reference 3 - 2,79% Coverage 
 
Até hoje ela continua a transmitir-me imensos valores, religiosos, morais, culturais, 

sociais também, nomeadamente: respeito pelos outros e principalmente pelos mais 

velhos. Penso que me transmitia valores porque acho que faz parte do papel dos avós. 

Por norma eles querem ver-nos crescer e tornar-nos pessoas integras e que de certa 

forma sejam a sua continuação e motivo de orgulho. 

 
 

TRADIÇÃO E CONHECIMENTO 
 
<Documents\Entrevistada AVÓ1\Entrevistada AVÓ1> - § 1 reference coded  [1,51% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,51% Coverage 
 
Tá a ver, todas têm a ver com o nosso país, com a maneira de povo viver, de estar e que 

remontam às nossas tradições.  Hoje em dia continuo a contá-las mas numa conversa 

mais adulta 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ2\Entrevistada AVÓ2> - § 1 reference coded  [2,71% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,71% Coverage 
 
Tudo o que sei… é o reflexo da educação que tive, africana e religiosa, porque sempre 

estiveram lado a lado, não quero obrigar a fazer nada, mas podem saber um pouco mais 

sobre as suas origens. Mantemos costumes que são da nossa terra e são muçulmanos 

também… 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ3\Entrevistada AVÓ3> - § 2 references coded  [9,15% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 4,46% Coverage 
 
Porque  un dia, avó já não está e quem vai continuar a nossa linhagem… porque cada 

família teni un tradiçon diferenti di kel lá, ma tudo kauverdiano. Ela tem de aprender 

para amanhã ensina. 

 
Reference 2 - 4,69% Coverage 



 
Cultura di nôs terra… é o que cultivamos na nossa terra sagrado e si bên di lá fruto ê 

porke  nôs tudo sta abençoado, porke nos somos um bom genti, ki honra sê terra, sê 

história, sê país, sê tradiçon. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ4\Entrevistada AVÓ4> - § 1 reference coded  [3,24% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,24% Coverage 
 
É util ela saber um pouco mais das suas origens porque veio de lá ainda pequena. Pode 

sempre comparar com os hábitos europeus… e é uma escolha que pode fazer 

livremente… só conto quando estão dispostos a ouvir um pouco da nossa história. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ5\Entrevistada AVÓ5> - § 1 reference coded  [3,90% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,90% Coverage 
 
Enton, tradiçon ê nôs guia, ê nôs cultura pamodi nôs ê povo di terra grandi, ki bai na sê 

caminhu hora kês krê, mudjers de seti saias na corpu e di pé na tchon. Maria é nha 

tisouro, nha amiga...! 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ6\Entrevistada AVÓ6> - § 1 reference coded  [3,49% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 3,49% Coverage 
 
As tradições, não as vejo como de grande importância, porque realemente vivemos 

aonde?... em Portugal, a minha neta nasceu cá, é portuguesa e porque insistir nas 

tradições e nos costumes. Nós havemos de morrer e eles lá continuaram, porque é algo 

que não morre… permanece.  

 
<Documents\Entrevistada AVÓ7\Entrevistada AVÓ7> - § 1 reference coded  [2,05% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,05% Coverage 
 



Aqui mesmo onde estamos, apesar de longe da nossa terra, os sentimentos são os 

mesmos, os habitos, as vontades, o ambiente… tudo o que nos faz viajar até Luanda 

está aqui connosco nos nossos corações. 

 
<Documents\Entrevistada AVÓ8\Entrevistada AVÓ8> - § 1 reference coded  [2,97% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 2,97% Coverage 
 
E nôs cultura, bu sabê! 

Leida ben di Kau Verdi ku 11 anos, ma ela conscheu nôs manera di vivi, nôs ritmo di 

trabadju tudu kel la 

 
<Documents\Entrevistada NETA1\Entrevistada NETA1> - § 2 references coded  
[3,67% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,35% Coverage 
 
Sim,porque de certa forma foi o que ela aprendeu dos seus familiares, que por sua vez 

aprenderam com outros familiares.Consequentemente estes acabam por se tornar um 

legado familiar. 

 
Reference 2 - 2,32% Coverage 
 
Não,necessariamente. A minha família,apesar de ser tipicamente africana mais 

propriamente bantu não vive as imposições que outrora os avós da minha Mãe, por 

exemplo injectaram aos meus avós.Gosto de saber das minhas origens pois acredito que 

é importante para a minha formação enquanto ser humano saber donde vim. 

 
<Documents\Entrevistada NETA10\Entrevistada NETA10> - § 2 references coded  
[4,27% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,57% Coverage 
 
Sim, são importantes porque são atitudes/formas de estar com as quais me identifico e, 

de certa forma, fazem-me sentir um pouco mais próxima da minha cultura. 

 
Reference 2 - 2,69% Coverage 



 
Existe, na minha família mantém-se os princípios adquiridos enquanto africanos, porque 

são eles que nos fazem pertencer a uma determinada comunidade... e neste caso, 

africana... pertencentes algo partilhado por várias pessoas que nos ajudam  acrescer 

enquanto seres humanos. 

 
<Documents\Entrevistada NETA2\Entrevistada NETA2> - § 4 references coded  
[10,37% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,21% Coverage 
 
Sem dúvida que sim. A religião sempre foi algo de grande peso para a minha família, 

em que toda gente deveria seguir e respeitar. Muitas das atitudes dos meus familiares 

são pensadas segundo os valores religiosos. Inevitalmente, a minha geração apresentou-

se menos conformista e mais revolucionária e de quando em quando, existem alguns 

conflitos entre gerações, pois não partilhamos dos mesmos valores e hoje é impensável 

falar-se de uma mulher que deve ser submissa ao seu marido, obediente, dona-de-casa, 

mãe de filhos. provavalmente nós netas, um dia chegaremos as esposas e mães mas 

numa dinâmica familiar totalmente diferente, muito mais proactivas. 

 
Reference 2 - 3,15% Coverage 
 
Eu penso que é fundamental saber mais sobre as nossas origens, porque embora tenha 

nascido em Moçambique, vim de lá muito pequena e ao viver tantos anos na Europa, 

acho que acabamos por perder  a ligação com as nossas raízes. Se não tivermos uma 

família que se preocupa em transmitir o nosso background, dificilmente construímos a 

nossa identidade. As avós nas familias africanas têm muito esse papel de mensageiro, 

que traz a riqueza cultural do nosso país até nós e assim temos vontade de voltar ao 

nosso país de origem para ver com os nossos próprios olhos, o que é sentir o cheirinho 

da terra no nosso país, as pessoas, os costumes, etc. 

 
Reference 3 - 1,81% Coverage 
 
Eu não vejo como uma imposição familiar, mas sim como um valor! Acho que para a 

minha avó, os nossos hábitos culturais são para serem passados de pais para filhos, de 

avós para netos e assim sucessivamente para esta continue viva. Assim como ser 



muçulmano é algo hereditário, que passa de pais para filhos, também as nossas raízes 

devem-se fazer parte de cada africano.  

 
Reference 4 - 2,21% Coverage 
 
Todos este hábitos me completam enquanto pessoa, enquanto mulher africana porque só 

assim consigo perceber um pouco mais da minha história... é algo que não passa só pela 

transmissão de valores feita pelos nossos familiares, mas também pela tua procura, pela 

tua vontade. só o facto de saber que estes hábitos existem e são preservados fazem-me 

sentir alguém e conquistando mais ainda, poderei continuar este ciclo junto dos meus 

filhos, sobrinhos,etc. 

 
<Documents\Entrevistada NETA3\Entrevistada NETA3> - § 1 reference coded  [1,45% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 1,45% Coverage 
 
Sim, acho que estão porque sempre ouvi isso desde pequena, foram os conselhos que 

sempre me deram. Para além disso, as minhas avós são aquelas mulheres do campo, das 

sete saias, de pilão na mão, de pé na tchon... tipicamente caboverdeanas. 

 
<Documents\Entrevistada NETA4\Entrevistada NETA4> - § 3 references coded  
[6,48% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,35% Coverage 
 
Pois claro!Têm muito a ver com a tradição familiar... mas é africana. Sim porque os 

homens africanos são mais egoístas e lá no tempo da minha avó elas eram obrigadas a 

aceitar tudo e mais alguma coisa, sem poder reclamar sobre...Daí todo esse discurso 

muito conformista, onde as mulheres não têm direito a dizer "não, não me apetece fazer 

nada". O que vale é que não estamos no nosso país, porque ali sim sente-se logo na 

maneira de estar dos patricios. 

 
Reference 2 - 1,27% Coverage 
 
 Sim sem dúvida que é importante saber sobre as nossas origens. Para mim elas 

contribuem para a nossa formação enaqunto pessoas a ajuda-nos a enriquecer os nossos 

valores. 



 
Reference 3 - 1,86% Coverage 
 
Acho que não, mas é como se fosse um ritual, todos nós acabamos por passar por isto, 

com especial atenção para os raspanetes intermináveis, onde tinhamos de estar em fila 

para ouvir e levar uns puxões quando eramos infelizes nas nossas brincadeiras. 

 
<Documents\Entrevistada NETA5\Entrevistada NETA5> - § 2 references coded  
[3,68% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,02% Coverage 
 
Não sei... nunca pensei sobre isso, mas acho que nós africanos temos uma educação 

diferente da de outras culturas, onde preservamos muito os avós e avós, não discutimos 

com os nossos pais com faltas de respeito e acho que é assim que nós nos respeitamos 

melhor. 

 
Reference 2 - 1,66% Coverage 
 
Sim sim e por isso fui até Cabo Verde e amei. Se pudesse investia lá em algum projecto 

para trabalhar com aquelas crianças e ia viver para lá. E isto vem do nosso interesse 

pessoal, dos nossos interesses e vontades. 

 
<Documents\Entrevistada NETA6\Entrevistada NETA6> - § 2 references coded  
[1,93% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,76% Coverage 
 
Possivelmente sim, mas deverá ter mais haver com a educação que lhes deram e que 

agora passam para mim. 

 
Reference 2 - 1,17% Coverage 
 
Não ,muito mais. Já conheço o país onde os meus pais nasceram e viveram durante 

muito tempo e eu também já la´estive e gostei, mas o que eu sei já é suficiente. 

 
<Documents\Entrevistada NETA7\Entrevistada NETA7> - § 2 references coded  
[5,04% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,01% Coverage 



 
Penso que sim, porque a minha família sempre foi religiosa e vou à missa não 

regularmente mas sempre que posso e no Natal, estamos juntos na missa do Galo e 

durante a ceia e só depois vou ter com os meus amigos. Também somos uma família 

que veio há cerca de 9 anos para Portugal, com uma bagagem cultural que nunca quis 

deixar e se calhar por isso, os nossos valores estão mais enraizados em nós, numa 

perspectiva muito diferente da portuguesa, se calhar. 

 
Reference 2 - 2,04% Coverage 
 
Para quem não sabe nada ou pouco das suas origens é importante procurar por elas se 

assim entender. Agora eu, aquiloq ue não sei e quero saber... procuro e pergunto e 

aprendo. Nâo tenho quaisquer problemas. Sem isso és um vazio ou então procuras 

interiorizar um aoutra cultura, que neste caso é a portuguesa. 

 
<Documents\Entrevistada NETA8\Entrevistada NETA8> - § 2 references coded  
[4,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,42% Coverage 
 
Sim, porque viemos de Cabo Verde há uns sete anos para trás e continuamos a fazer as 

mesmas coisas que faziamos lá... só com uma diferença que é o espaço. Lá era tudo 

mais livre, mais aberto, mais natureza e aqui não. Já não dá para conviver na rua como 

fazíamos lá, com fogueiras e danças, andar descalça... essas coisas! 

 
Reference 2 - 1,60% Coverage 
 
Para mim está bem assim! Sei de onde vim e espero voltar um dia, porque gostava de lá 

estar. Vim porque tive de vir, porque as coisas lá não estavam fáceis e sei que os meus 

pais procuram sempre o melhor para nós. 

 
<Documents\Entrevistada NETA9\Entrevistada NETA9> - § 2 references coded  
[4,16% Coverage] 
 
Reference 1 - 3,25% Coverage 
 
Sim, muitos deles valores religiosos e culturais. Porque embora vivamos em Portugal a 

influência da cultura moçambicana e muçulmana encontra-se bastante enraizada na 



minha família em Portugal…em pequenas coisas: alimentação, convívio, 

música…Acho que é muito importante estar ligada às nossas origens... sim é bastante 

importante e mais que tudo interessante! Conhecer certas expressões, tradições, saber 

como viviam os meus pais em Moçambique… 

 
Reference 2 - 0,92% Coverage 
 
Não considero de todo uma imposição, pelo contrário…acho que esse aspecto foi um 

pouco descurado, gostava de saber muito mais… 

 


