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APÊNDICE  DA  INTRODUÇÃO 

 

APÊNDICE 1 - MATRIZ TEÓRICA, PROBLEMÁTICA E NÍVEIS ANALÍTICOS 
1. DA MATRIZ TEÓRICA-UTENSÍLIO À PROBLEMÁTICA-UTENSÍLIO 

Para além de vasta, sendo tal Matriz Teórica complexa, a conceptualização do objecto, ao longo de todo o 

CAPÍTULO UM, implicou um trabalho de escolhas e de opções para elaborar um Quadro Teórico-Não Colete de 

Forças (Paillé e Mucchielli 2003), ou seja, uma fundamentação o mais coerente e articulada possível, mas também 

problematizadora e inovadora Assim, fizeram-se 3 grandes opções: 

A 1ª. opção, selectiva, consistiu em não autonomizar a exposição da Problemática "estudos sobre as mu-

lheres". Considera-se suficientemente explícita a escolha das sujeitos-mulheres para este estudo, sendo a respectiva 

Problemática invocada ao longo das várias componentes do mesmo.  

Paradoxalmente, a 2ª opção, por questões de coerência interna da pesquisa, foi de abertura. Com efeito, se a 

questão de partida conduz à compreensão das trajectórias sócio-identitárias de mulheres em PSD/R, pareceria 

inevitável que a fundamentação teórico-conceptual dialogasse e discutisse as mais pertinentes perspectivas da 

«pobreza». Porém, decidiu-se que nesse diálogo e nessa discussão não se autonomizaria a Temática «pobreza», por 

se visar a experiência identitária da desqualificação social, focalizada em trajectórias identitárias exemplares. 

Simultaneamente, não se esqueceram as leituras tendencialmente científicas das condições ditas de pobreza 

− e esta foi a 3ª. opção, selectiva. De facto, toda a discussão do CAPÍTULO UM se fez, sempre, e só, a partir da selecção 

de contributos para a compreensão das identidades, ditas “pobres” e no feminino. A vinculação à abordagem 

qualitativa sociológica supunha que se desenvolvesse um olhar interpretativo desde o início da pesquisa. Deste modo, 

fez-se a perspectivação conceptual do objecto tomando as discussões sobre «pobreza» e Desqualificação Social 

como eixos orientadores da selecção e da discussão dos conceitos centrais. Opção que não nos coibiu de 

problematizar, ainda na Introdução do CAPÍTULO UM, os nós centrais dos estudos sobre «a pobreza», subjacentes à 

construção e à exposição da nossa Problemática.  

Para iluminar o caminho da fundamentação do problema e o modo de circunscrição lata do estudo − 

mulheres-em PSD/R − afiguram-se como os Níveis Analíticos desta pesquisa dois grandes enfoques das Ciências 

Sociais relativos aos percursos conducentes à leitura científica da identidade social (pessoal, colectiva, social) e da 

relação indivíduo-sociedade (agente, actor, sujeito). Das propostas seleccionadas por marcarem os grandes mo-

mentos da reflexão sobre identidade social e sujeito social, fazemos uma análise crítica dos conjuntos conceptuais 

coerentes e gradualmente complexificadores desses dois Níveis Analíticos; daí que se respeite a diacronia da 

respectiva produção, quando pertinente para a problematização. Apresentem-se, então, esses Níveis Analíticos. 
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2.  PROBLEMÁTICA-UTENSÍLIO   E  NÍVEIS  DE ANÁLISE 

Nível Analítico A)  Determinismos − sociais e psicológicos − d' A Identidade 

Pretendemos “dar a ver”, no sentido heideggeriano, que a interpretação sociológica dos modos de socia-lizar 

os indivíduos foi dicotomizada pelas perspectivas objectivista e subjectivista dos clássicos. As quais, por seu turno, se 

manifestam na (mais recente) dicotómica visão sociológica das identidade sociais, a saber: sobredeterminação das 

componentes de prescrição identitária (identidade externa), versus sobrevalorização da racionalidade dos sujeitos 

sociais (identidade subjectiva).  

Com efeito, se a perspectiva da prescrição exterior entende a produção-mediação de códigos-critérios 

diferenciadores e designadores das condições sociais, o vector analítico A) discute tal prescrição (exterior, objectiva e 

estática), no caso em estudo, de mulheres-em PSD/R, e prepara terreno para o aprofundamento, no vector analítico B), 

das perspectivas da construção social dos processos identitários. 

Visando delinear com honestidade intelectual a Problemática fundamentadora da pesquisa, invocámos o, 

ainda em aberto, debate conceptual dos processos de classificação individuais, inter-individuais e sociais, pois teve de 

reconhecer-se neste NA o lugar dos estudos da Psicologia Social: quer o do inovador Erik Erikson; quer os posteriores 

contributos das Teorias Psicológicas da Identidade Social, sobretudo os da Escola de Bristol (1ª PARTE, 6). Desse 

modo, veremos que na Psicologia Social foram inicialmente relegadas para 2º. plano promissoras abordagens da 

Identidade como uma gradual construção em ambientes sociais: a) pela restrição ao quadro inter-grupal na análise 

das relações entre componentes sociais e pessoais da Identidade; e, paradoxalmente b) pelo fechamento cognitivista. 

Esta será a discussão da 1ª. PARTE do CAPÍTULO UM. 

 

Nível Analítico B) As identidades no plural como Processos Transaccionais 

Postula-se que a construção social das identidades sociais ditas pobres é um processo vivido (pensado, 

sentido, co-construído, consentido e/ou recusado, desejado-sonhado) no quotidiano, por indivíduos-sujeitos-sociais; 

processo que não é reflexo ou determinação de um padrão dominante; como não é a mera soma, nem imitação, nem 

invenção isolada de diferentes práticas individuais. 

A esboçada concepção do trabalho científico leva-nos ainda a ter em conta o manancial de estereótipos que 

são socialmente veiculados em torno dos “pobres” e das mulheres. Sendo as Trajectórias Sócio-Identitárias o fulcro 

da nossa análise; e se, enquanto socióloga, não saberia assumir os debates psicológicos em si, a investigadora também 

não podia alhear-se, de todo, da difícil articulação entre processos psicológicos (motivacionais, afectivos, expressivos e 

cognitivos) e processos sociais. Atentar nessa interacção e na compreensão da discriminação psico-social, pode 

converter as perspectivas sobre estereótipos e preconceitos sociais em nossos instrumentos conceptuais de alcance 
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médio1 ou num componente da nossa “theoretical sensitivity” − seguindo a interpretação dos contributos de Glaser e 

Strauss por Demazière e Dubar (1997, 51). 

E se eleger o enfoque da construção das identidades sociais significa que não pode conceber-se a iden-tidade 

como estritamente pessoal então, o privilegiar nas Narrativas Biográficas da auto-atribuição e da auto-clas-sificação 

sociais, fez-se enquanto relatos de trajectos sociais exemplares. 

Assim, aprofundando a concepção das identidades como construções sociais, também realçamos neste NA 

abordagens interdisciplinares e inter-culturais centradas na construção relacional-estratégica d'as identidades. Re-

situando a análise em particulares contextos e relações socialmente hierarquizados, os processos identitários podem 

passar a ser entendidos como dinâmicos, relacionalmente construídos, e desiguais: 

 Dinâmicos pois, sendo condicionados e vivenciados social, colectiva e individualmente, e em diversos 

sentidos (p. ex.: reprodução, silenciosa legitimação, ruptura, mudança), passam a ser entendidos como 

construções. E considera-se que tais construções sócio-identitárias ocorrem ao longo de trajectórias espácio-

temporais, em con-textos e situações de dominação/subordinação, conformidade, contestação, ou denegação. 

 Desiguais, porque são processos tecidos com distintos recursos estrategicamente accionados pelos 

actores com desiguais poderes, nesses contextos sociais e nas situações de interacção e construção sócio-

identitária. 

Ora, ao dizermos que a construção identitária2 mergulha na dimensão sócio-relacional, remetemos para uma 

construção social complexa de características e atributos, simultaneamente «mental» e «material» já que, tais traços, 

são poderosos pretextos de arrumação e diferenciação sócio-quotidianas, sendo também vivenciados interna e exter-

namente (de forma consciente ou inconsciente). Deste modo, a perspectiva da construção identitária enquanto 

transacções sócio-identitárias permite reequacionar algumas propostas clássicas. Permite, até, ultrapassar o paradigma 

dicotómico indivíduo-pessoal / sociedade-social discutido no NA A), mediante a dupla recentragem na reflexividade 

dos sujeitos − recentragem quer no debate sociológico, quer na construção da vida social contemporânea.  

 

3.  QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS SUBJACENTES 

Dos debates epistemológicos referir-nos-emos, principalmente, a 

a) transposição espontânea, ou persistência, de noções do saber prático para as perspectivas em análise − 

afigurando-se a naturalização, a individualização, a par do sócio-(etno-)centrismo e do androcentrismo, como os 
 

1 A abertura a algumas noções da Psicologia − por motivos objectivo-realistas (“elas” existem e são contributos marcantes para a nossa Proble-
mática); e por razões deontológico-epistemológicas (há que as considerar, “não devem” ser denegadas) − não pode ter um estatuto central nesta 
dissertação, por duas razões de força maior: 1ª.- a formação da autora é em Sociologia embora, em disciplinas que vem leccionando desde 2000, 
trabalhe as mais básicas noções da Psicologia Social; resultando de uma tarefa inte-lectual, a abordagem aqui feita, não tem fitos exaustivos, e é de tipo 
secundário, i e.: fundamenta-se nos especialistas nas Problemáticas, e só pontualmente se trabalharam os autores originais; 2ª.- a presente dissertação é 
em Sociologia. 
2 Para Dubar, a análise da construção identitária deve atentar nas suas formação e permanência — durabilidade, e/ou transformação. 
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obstáculos mais complexos de superar na análise do problema social das  mulheres-em PSD/R; 

b) antinomia entre dois enfoques: i) exterioridade: análise das estruturas, da produção, da estabilidade e 

mobilidade sociais; ii) subjectividade: análise das práticas, dos sentimentos e consciência colectivos, dos estilos de vida 

e da mudança social; 

c) permanência de b), na Sociologia (como nas outras Ciências Sociais), sob a forma de dois campos e pólos 

dicotómicos e desequilibradores da sua relação interna; exemplos destas visões-limite radicais são a sobre-valorização 

do campo bi) em detrimento de alegadas «menoridade», «singularidade» ou «carácter não concreto» das segundas 

vertentes; ou a simétrica alegação da supremacia do campo bii) na compreensão do primeiro. 

Entendemos, pois, que à Sociologia não cabe só elucidar sobre os modos e os conteúdos do ser, pensar, agir, 

sentir e sonhar histórico-colectivos, como ainda lhe compete re-categorizar (desmontar, desconstruir e reconstruir) as 

mesmas experiências sociais. E tão mais forte é esta última responsabilidade, quanto mais certas representações sejam 

socorridas por falsos argumentos como o da naturalidade determinística e insolucionável; como o das competências 

exclusivamente singulares; ou o da ocasionalidade inexplicável. 

Desvelando que os factos sociais são obra humana, a actividade sociológica empenha-se, paralelamente, em 

desvelar a sua relatividade. E é aí que a Sociologia reforça a sua pertinência, ao desvelar ainda que tais práticas sociais 

são, não só construídas, como também mutáveis − porque, se são relativas aos espaços-tempos sociais, podem, deste 

modo, interpretar-se (contextualização, desconstrução e reconstrução). Adequando esta opção epistemológica ao 

presente «objecto», obtém-se: Se os fenómenos sociais, entre os quais os PSD/R, são o trabalho relacional da acção 

social; e se, por isso mesmo, os fenómenos sociais são passíveis de ser transformados e reorganizados em diversos 

sentidos; então, também o fenómeno PSD/R pode ser re-categorizado e reorientado no sentido de uma vida  social 

decente  (Santos 1988, 37 e ss.).  

A compreensão das mulheres-em PSD/R remete-nos para uma leitura identificadora e desmistificadora dos 

preconceitos − repita-se: não apenas oriundos nem veiculados pelo senso comum3− que nos afastem do crítico 

conhecimento profundo da sociedade. Afastamento que, em consequência, dificulta a aceitação e a convivência entre 

actores diferentes num mesmo tecido social, como dificulta a procura de soluções que possibilitem a promoção de 

uma sociedade inclusora dos seus sectores mais fragilizados, todos os/as que continuam a ser desqualificados/as  por 

serem diferentes. 

Tenham os investigadores sociais oportunidade, condições e lúcida imaginação sociológica para poderem 

inovar os pontos de focagem, e, cremos, a Sociologia continuará a mostrar que é todo o tecido social que está vivo e 

em projecto − o que é exemplificado pelos Casos investigados. Precisam-se, sim, de novas configurações de requali-

ficação e, não mais, de padrões de inclusão exclusivos e exclusores quer dos sujeitos no quotidiano complexo, quer 

das próprias abordagens sociais. 
 

3 Trata-se de atentar nas categorias vulgares, oficiais e sábias, centrais na abordagem qualitativa adoptada (cf. CAPÍTULO DOIS). 
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APÊNDICE  DO  CAPÍTULO  DOIS, INTRODUÇÃO 

APÊNDICE 2 – LINGUAGEM, POSTURAS SOCIOLÓGICAS E PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

1.  LINGUAGEM E CATEGORIZAÇÃO SOCIOLÓGICA 

A Postura Ilustrativa, nas duas modalidades do “comentário” ou da “confirmação”, parte do entendimento 

da Palavra (e da acção social) como reflexo das determinações sociais (Dubar e Demazière 1997, 19 e ss.). Ao 

considerar que a linguagem dos inquiridos é vulgar-espontânea-impura-inferior e «profana» – ou seja, um «instru-

mento de ilusão» –1 defende-se que só pode ser trabalhada através de uma leitura objectiva. Assim, subjaz a esta 

Postura racionalista um entendimento absolutamente assimétrico da relação entre investigador e sujeitos sociais: o 

investigador “purifica” as categorias enviesadas (por desconhecimento, ou por estratégia) dos inquiridos (1997, 81). O 

trabalho sociológico – por questionário e entrevista estruturada – é, portanto, entendida como uma tarefa de recorte, 

fragmentação ou decomposição das informações “vulgares” para as reorganizar em torno dos temas emergentes-

endógenos ou prévios-exógenos. Esses temas constituirão uma grelha de análise estável para todas as entrevistas. Ao 

não admitir que cada discurso tenha coerência singular – pois recusa-se a análise das “razões” e dos mobilizadores da 

acção –, a mesma Postura considera estéril a actividade de atentar nas lógicas dos inquiridos, por entender que não 

permite que se aceda a algum sentido social. 

Portanto, esta Postura trabalha pela descontextualização das informações orais através da análise transversal 

dos temas das entrevistas individuais (p.ex.: procedimentos fundadores da Análise de Conteúdo); e partilha, com os 

protocolos do Questionário Sociológico, a lógica causal do conhecimento e a concepção dos sujeitos sociais como 

«actores-depósitos de informação» (1997, 17 e ss; Poirier et al. 1995). 

Por esta súmula da Postura Ilustrativa percebe-se que não se podia optar, aqui, pela inquirição directiva, dada 

a sua concepção da linguagem e do trabalho sociológico. 

Havia, então,  que deter a atenção nas outras duas Posturas: a de Restituição, postura empirista na vertente 

‘etnometodológica’ e na «dos documentos brutos» (1997, 24 e ss. ); e a Postura Analítica. Em ambas se reconhece a 

consistência das competências linguísticas das pessoas, se bem que de modos diferentes pois na Postura de 

Restituição as pessoas são concebidas como «sujeitos individuais», ao passo que são entendidas como «sujeitos 

sociais» na Postura Analítica (1997, 33 e ss.). 

Com efeito, à partida, pareceram viáveis os três grandes argumentos de explicitação da Postura de 

Restituição, por Pierre Bourdieu2. Porém, seguindo atentamente a discussão dos metodólogos implicados nos 

processos biográficos não poderia aderir-se a dois dos fundamentos da Postura da Restituição.3 São eles: 

1) conceber a Palavra como transparente, segundo a subjacente lógica comunicacional e estratégica da Lin-
 
1Cf. Demazière et Dubar 1997, 23 e 75. 
2 Cf.  Bourdieu 1993, 10 - Cit. In  Dubar e Demazière 1997, 30; (ainda nesta obra, ver as páginas seguintes). 
3 Ver Dubar e Demazière 1997, 31 e ss; Poirier et al.1995; e Paillé e Mucchielli 2003. 
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guagem. Sendo um argumento tranversal às duas vertentes desta Postura realista-objectivista (1997, 80), ao inverter 

totalmente (1997, 24) a concepção da Linguagem-Palavra da Postura Ilustrativa4, incorre no obstáculo Familiaridade 

e Transparência do Social denunciado por Émile Durkheim e, curiosamente, assim renomeado por Pierre Bourdieu  

et cols. em “Le métier de Sociologue” (1968); 

2) abdicar, aparentemente, «du travail d’analyse, de comparaison et de synthèse des traits pertinnents et ca-

ractéristiques du corpus.» (1997, 31). Referiu-se como “aparente” a recusa da análise sociológica porque se constata 

que há uma efectiva elaboração por parte do investigador (1997, 32-33), nomeadamente: i) por um lado, porque ad-

voga que a mudez (1997, 32) do sociólogo não é efectiva pois, à custa de considerar o trabalho analítico como defor-

mação e caricatura, negam-se as operações centrais da pesquisa social – comparação, agregação, categorização – 

embora se utilizem critérios não explícitos para a escrita e transcrição (selectivas) dos discursos orais; ii) por outro 

porque, ao advogar tal mudez dos sociólogos, reproduz-se a visão populista  da acção social (Monreal 1996; Paugam 

1994); iii) finalmente, porque o trabalho de destrinçar «la parole des gens» da palavra do sociólogo devém ambíguo, 

incorrendo no perigo de diluir aquela e, consequentemente, confinar a sociologia à literatura (1997, 32-33). 

Assim, três ordens de razões justificam a distância desta Postura: 1ª.- recusar a concepção da transparência 

social da linguagem; 2ª.- considerar incontornável a justificação dos critérios de categorização para análise das 

entrevistas de mulheres-em PSD/R; 3ª.- conceber estas como sujeitos socialmente exemplares, procurando não 

incorrer no obstáculo individualista.5  

Consequentemente, só restava ajuizar quanto à adequação da Postura Analítica ao nosso processo de 

pesquisa. 

A Postura Analítica atribui ao trabalho sociológico as tarefas de contextualização dos discursos para 

proceder à sua análise, pois considera que o sentido subjectivo daqueles se distingue da mera significação linguística. 

Como o mote para o trabalho analítico dos discursos orais é a centralidade da análise da palavra no contexto6 – «La 

parole ne véhicule pas seulement des significations mais aussi des sens qui échapent à la seule analyse linguistique» – 

a Postura Analítica tanto rejeita as perspectivas «objectivistas do social» quanto as perspectivas da inutilidade desse 

trabalho de análise7. Pelo contrário, aposta-se na análise sociológica como a reconstrução dos mecanismos de 

produção do sentido dos discursos e do seu próprio sentido, tendo em conta três tipos de categorias: naturais, oficiais e 

sábias8. Deste modo, a Postura racionalista-estruturalista (1997, 80) recusa a transparência da palavra dos sujeitos 

sociais e vincula-se à concepção de acção social adoptada na discussão do Problema de pesquisa (CAP. UM); ou seja: 

considera que os sujeitos accionam diversas lógicas de acção nas situações de circunstancialização identitária, 
 
4 Pierre Bourdieu in La Misère du monde (1993, 8) não entende os actores sociais como «uma curiosidade etnológica» (cit. In  Demazière e Dubar 
1997, 31). 
5 Cf. críticas de déficit metodológico aos manuais tecnicistas de metodologia qualitativa, por Demazière e Dubar (1997, 15 e 67) . 
6 A reflexão de Dubar e Demazière (1997, 34 e ss.) desenvolve e aprofunda as propostas de O. Ducrot (1972). 
7 Op. Cit. 1997, 34-35. Englobam-se aqui os argumentos da inacessibilidade do sentido dos discursos e da transparência da palavra. 
8 Demazière e Dubar (1997, 80) adoptam, criticamente, a tipologia «de la démarche inductive formalisé par Glaser et Strauss», a saber: a) categorias 
“naturais; b) categorias “oficiais”; e c) categorias ”sábias”. Cf., na mesma obra, pp. 54 e ss.; 76 e ss. e 307 e ss. 



M.ª de  Fátima Toscano – SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO 
APÊNDICES  DO CAPÍTULO DOIS, INTRODUÇÃO  – APÊNDICE 2 

3 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

enquadradas por outros vectores macro-sociais e temporais. A afinidade da presente linha de pesquisa com as pers-

pectivas de acção social e concepção da linguagem inerentes à apresentação da Postura Analítica por Demaziére e 

Dubar («Le langage ne décrit pas les phénomènes, il les constitue.»)9, estabilizou a linha de coerência metodológica da 

pesquisa em mãos. Ao enveredar por uma entrevista qualitativa não directiva10, assente numa relação de confiança, 

possibilitaria que as entrevistadas construíssem o relato (biografia) dos Momentos significativos e da(s) posição(ões) 

social(ais) ao longo do tempo biográfico (sentido subjectivo manifesto). É que «c’est par la catégorisation sociale mise 

en oeuvre dans un récit biographique que le sujet structure le sens de “son monde social”, le produit et rend possible 

son appropriation par le sujet et son interprétation méthodique par le chercheur» (1997, 37). 

Face a esses relatos, o trabalho deveria destacar o sentido objectivo mediante procedimentos de catego-

rização «por contraste» pois, seguindo a leitura de Feyerabend por Paillé e Mucchielli11, «les préjugés sont mis en 

évidence par contraste et non par analyse» porque esta está sempre vinculada à visão do mundo, intocada, do/a inves-

tigador/a. Os procedimentos de categorização permitem aceder ao almejado sentido subjectivo objectivado que «n’est 

donc rien d’autre que la structure de l’ordre catégorielle qui organise la production de son récit et la dynamique de 

son inscription dans cet ordre.» (1997, 37). No fundo, ao procurar trabalhar com “dados” qualitativos entendiam-se 

estes como as informações «de signification immédiate revêtant une forme discursive», i.e.: os discursivos signifi-

cantes na definição hermenêutica (Paillé e Mucchielli 2003, 19). 

 

2.  ORALITURA E ABORDAGEM QUALITATIVA 

Ao salientar o contributo da Sociologia para a formulação da Abordagem Biográfica-Oralitura não deve 

esquecer-se que confluem, para esta, prestações de distintos Domínios, ao mesmo tempo que ela própria serve, 

fecundamente, a investigação em diversas áreas ou domínios do conhecimento. Refiram-se 

a) as áreas sócio-culturais, p.ex., contributos das vertentes qualitativas da Sociologia, da Antropologia e da 

História);  

b) os domínios terapêuticos – o Método Psicanalítico e seus desenvolvimentos (ortodoxos ou reflexivos, 

incluindo os feministas12 – a Terapia Familiar de base Sistémica; ou as Terapias Breves;  

c) as áreas da Comunicação e Línguagem; e  

d) os domínios Epistemológicos e Filosóficos, incluindo debates Éticos e Ideológicos. 
 
9 Noção de Ernst Cassirer datada de 1923 - La Philosophie des formes symboliques. I. Le Langage. (trad. Francesa de 1972. Paris: Éd. de Minuit: 
258, cit. In Demazière e Dubar 1997, 73). 
10 Sobre os limites da Entrevista Directiva (policial-inquisidora) pode ver-se, entre outros: Esteves e Azevedo (Eds.) 1998; Santamarina e Marinas 
1994; Poirier et al.1995; Foddy 1996; Ghiglione e Matalon 1993; e Demazière e Dubar 1997, 7.  
11  P. Feyerabend 1979, 29, cit. In Paillé e Mucchielli 2003, 17-18; cf. tb aí a sistematização da noção de visão do mundo daquele autor. 
12 Ver a polémica de F. Belo (2001) sobre a discussão de Freud pela psicanalista e filósofa Luce Irigaray; e a sua interpretação da composição de A 
República de Platão (pp.193-199) e reclassificação do platonismo (pp.199 e ss.), como o primeiro pensamento feminista, há 24 séculos. Sobre a 
reflexão filosófica e epistemológica feminista ver Carmo d’Orey (2001) sobre a “re-concepção feminista da epistemologia analítica”; e, sobre Mary 
Wollstonecraft e a “educação da humanidade pelas mulheres”, cf. Ferreira (2001), que tb aborda aí as duas posições da filosofia feminista: a 
igualitária e a radical. Cf. tb “Introdução” IN Cahiers du Genre, n° 38 de 2005, por M. Akrich, D. Chabaud-Rychter e D. Gardey. 
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Não é por acaso que as “áreas de destino” da Abordagem Biográfica estão em relação sistémica com a sua 

autonomização; na verdade, constata-se uma dinâmica de alimentação e rectro-alimentação entre aqueles campos. 

Vejam-se algumas fontes de alimentação centrais da Abordagem Qualitativa Biográfica: 

1- à partida, das áreas da Comunicação e Linguagem ressaltam fluxos de reflexão sobre 

a. as funções da Linguagem, desde Yacobson e Berelson; passando por Blanchet, Durkheim e Lévi-

Strauss,  até R. Barthes;  

b. os processos sócio-cognitivos, de que o contributo de Piaget é incontornável; e  

c. os processos comunicacionais, com vínculo forte aos legados de Watzlavsky («É impossível não 

comunicar»); 

2 - a corrente Psicanalítica (vertentes clássicas e críticas) arrasta consigo as dimensões pré-conscientes, 

conscientes e inconscientes do trabalho da complexa mente humana, desde então abrangendo a relação entre aquelas 

(Id, Ego e Super-Ego). Esta corrente ainda contribuiria para a articulação entre os vectores simbólicos e imaginários, 

na apreensão, na construção e na intervenção no real. Sendo estes conteúdos actualmente incontornáveis para as in-

vestigações orientadas para o sujeito e para a própria relação entre sujeitos, a sua importância tem também vindo a afir-

mar-se, de forma crescente, para a interpretação de fenómenos que, embora se manifestem a níveis mais latos, podem 

ser interpretados “em profundidade” pelos testemunhos (orais, ou não). Recordem-se, a título ilustrativo, os estudos do 

Psiquiatra Carl Jung sobre as religiões, as mitologias, e os arquétipos colectivos; ou, mais recentemente, as obras de 

sociólogos como a de Pierre Bourdieu (consumos culturais, trajectórias escolares ou percursos de exclusão); e de A. 

Touraine, sociólogo de filiação Lacaniana. 

3 - ambos os tipos de fontes abordados em i) e ii) contribuíram para caracterizar o Processo de Entrevista Qua-

litativa pela Abordagem Biográfica, como se aqueles tipos de fontes tivessem sido sujeitos a uma espécie de drena-

gem pelas Metodologias da Investigação Social, da Sociologia em particular. Falamos de importantes protocolos 

como: contrato comunicacional; posição não inquisidora do entrevistador; interacção que deve ser não hieraquizada 

nem normativa (afinidades do contexto de entrevista qualitativa com o da “entrevista clínica”) e mediante uma 

relação empática e de confiança (afinidades do contexto de entrevista qualitativa com o da “confissão” religiosa); di-

nâmica da entrevista centrada na oralidade, e recurso, pelo entrevistador, aos 6 procedimentos ou “Actos da Fala”13; 

4 - a frescura das áreas sócio-culturais marcou a preocupação da Investigação de Problemáticas como 

desigualdade, diferença, dominação e discriminação sociais, ainda estimulando o interesse pelas vertentes subjectivas 

daquelas, de que as obras de O. Lewis e R. Hoggart são paradigmáticas. Por fim, refiram-se 

5 - os, aparentemente menos visíveis, caudais subterrâneos ou implícitos da Epistemologia, da Filosofia e das 
 
13 Concepção iniciada pelo filosofo inglês John Austin  (1911 – 1960) e desenvolvida por John Searle (1932- ), que pode ser aprofundada in Alonso 
1994. Consiste em identificar os três principais actos da fala do entrevistador (declarações, perguntas e reiterações) em função dos dois tipos de 
registo discursivos: referencial e modal. Do cruzamento entre estes decorrem 6 tipos de intervenção verbal do entrevistador, a saber:  Declarações-
Complemento (referencial) ou Declarações-Interpretação (modal); Interrogações sobre o conteúdo (referencial) ou sobre a atitude (modal); e 
Reiterações referenciais ou ‘efeito de eco’ do relato, e Reiterações modais ou ‘efeito de reflexo’ do relato. 
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reflexões Éticas. Situam-se aqui contribuições nucleares para o reconhecimento de racionalidades, visões do mundo, 

constelações ideológicas, construções simbólicas e mitológicas para aceder  

a. à concepção da reflexividade do sujeito social –  apropriada pela Abordagem Qualitativa 

Biográfica com a formulação de “sujeito-não-depósito de informações”; 

b. à concepção da própria acção social – na Abordagem Qualitativa Biográfica, sempre contextual e 

parcial, independentemente do âmbito transaccional; 

c. à concepção do lugar e da posição relativa do investigador, sujeito social e epistémico – pela 

Abordagem Qualitativa Biográfica sempre pensada na interacção dinâmica entre saberes formais e informais; 

d. às concepções ideológicas mais amplas, de que a discussão sobre sistema mundo e globalizações 

são, actualmente, ‘a questão’  mais evidente e complexa – e à qual também a Abordagem Qualitativa Biográ-

fica tem trazido nítidos contributos (Santos (Org) 2001). 

 

No seguimento desta argumentação entende-se que, embora nascida de um vasto trabalho empírico (talvez o 

limite mais vincado do seu processo de afirmação), a Abordagem Qualitativa já superou este limite. De facto, o 

esforço significativo das últimas décadas tem vindo a dar resultados notórios no que se respeita à coerência da sua 

fundamentação teórica e epistemológica – devendo salientar-se os contributos e a implicação da Sociologia. 

Reconhecida, hoje, como uma abordagem útil e transversal às práticas de vários domínios – da Sociologia à História, 

da Psicologia Social à Psicanálise, ou da Antropologia Social e Cultural à Ecologia Social – este filão do conheci-

mento afirma-se, actualmente, pela linha de coerência existente entre as componentes conceptuais e a diversidade 

metodológica das investigações por si dinamizadas. Pode mesmo dizer-se que ultrapassou o período da ‘adolescên-

cia’, durante o qual vigorou a – herdada da modernidade positivista – visão competitiva e discriminatória face a abor-

dagens diferentes, e face a práticas preferencialmente estatísticas. De forma amadurecida, o trabalho da Abordagem 

Qualitativa contribui, a 3 níveis, para a problematização teórica, epistemológica e ética: i) quanto a âmbito, limites e 

objectivos do conhecimento científico; ii) quanto a lugar e práticas do sujeito, investigador reflexivo, na relação com as 

realidades sociais que interpreta; iii) e quanto a processos de construção social do conhecimento (formal e informal).  

Por tudo isto, a nossa pesquisa vincula-se à Abordagem Qualitativa Biográfica. 

 

3. RECONSTRUIR SENTIDOS SOCIAIS, (RE-)CATEGORIZANDO DISCURSOS ORAIS 

Esta dissertação filia-se ainda no reconhecimento de que toda a actividade social e humana, porque relacional 

e contextualizada, assenta na busca e na construção de sentido. É, pois, a actividade interpretativa que guia, 

estrutura e potencia os modos sociais de ser, sentir, pensar, desejar, imaginar, sonhar e agir. 

Considera-se aqui que as Ciências Sociais e Humanas se afirmam pela tarefa intelectual e pela respon-

sabilidade ética de elaborar aproximações sucessivas à complexa realidade social, através do aperfeiçoamento e, se 
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necessário, da invenção de perspectivas de leitura conceptual, de estilos e de instrumentos para aceder às informações 

e as tratar com fins analíticos. Cabe-lhes pois, a atenta e rigorosa observação das práticas (em sentido lato) humanas e 

sociais, para melhorar a sua compreensão. 

Observar e escutar-ler para traduzir conceptualmente implica trabalhar reflexivamente na sistematização de 

perspectivas científicas; estas, por sua vez, são provocadoras de novas linhas de interrogação ou de guiões explora-

tórios para pesquisas e análises futuras. Pelo que, a transposição impositiva de categorias dogmáticas do observador – 

sejam elas as de um «quadro teórico-colete de forças» e não um guia de observação rigorosa (Paillé e Mucchielli 

2003, 25 e ss.); sejam as não assumidas, implícitas ou latentes, por inerência da vivência situacional e sócio-histórica 

do mesmo observador – tal transposição de categorias perverte a actividade das Ciências Sociais e Humanas como, de 

resto, a de todas as áreas científicas. 

É esta consciência que permite reconhecer duas características da actividade científica: i) assenta na (e visa a) 

construção e re-adequação de mapas de leitura e de tradução do real (segundo K. Popper) – mapas de interpretação 

do mundo, para as abordagens qualitativas; ii) desenvolve-se a partir de guias científicos de observação dinâmica, 

sempre situados e sempre relativos a contextos, sócio-temporais, situacionais e civilizacionais, de investigadores e de 

observadores. 

Chega-se, assim, a uma aparente encruzilhada de noções: 

i) como não há actividade humana e social sem interpretação, as Ciências – incluindo as que estudam essas 

actividades14 – são, enquanto práticas humana e social, actividades interpretativas;  

ii) como toda a actividade interpretativa é contextualizada, as Ciências – incluindo as que tomam como cam-

po de estudo a realidade humana e social – desenvolvem um trabalho interpretativo e contextualizado pelo menos a 4 

níveis15: 1- o dos critérios e escolhas do contexto de partida da observação (investigador-observador); 2- o do contexto 

de observação (critérios e categorias do investigador-observador face aos observados);  3- o do contexto de chegada 

(interpretação do sentido captado pelo investigador-observador); 4- e o do contexto de divulgação-recepção (critérios 

e interpretação do sentido da pesquisa pelos leitores, leigos ou não);  

iii) como não há actividade humana e social sem interpretação, e sendo as Ciências Sociais e Humanas acti-

vidades interpretativas contextualizadas, o Conhecimento, para ser Científico, tem de considerar e atentar não só nos 

contextos sociais de emergência e transformação da acção social, como nos próprios  processos de atribuição-e-a-

propriação, como de elaboração-e-reelaboração, do sentido16, sem os quais a própria acção social não se realiza. 

Pode parecer que, levando este raciocínio até às suas últimas consequências, seria inevitável optar nesta 

pesquisa pelo pólo compreeensivo-qualitativo da tradição dicotómica das Ciências Sociais. Existe, contudo, como 

 
14 Para aprofundamentos, cf. Santos (1988, 1989, 1991 e 2000); ver tb o desacordo argumentativo entre este autor e Paillé e Mucchielli, 2003. 
15 Paillé e Mucchielli 2003, 37 e ss; Poirier  et. al. 1995; W. Foddy 1996, e Le Huu Khoa 2000. 
16 Argumento decorrente da aplicação que aqui se faz da perspectiva Biográfico-Relacional (Dubar 1991) às Ciências Sociais, as quais são, assim, 
entendidas como Transacções Relacionais. 
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se enunciou, uma “outra” posição com a qual se tentou aprender à medida que se elaborou a presente pesquisa, 

não apenas lendo e interiorizando a reflexão dos seus proponentes como também – e sobretudo – ensaiando o 

percurso para que apontam. 

Essa “outra” posição – a, acima exposta, Postura Analítica – pareceu ser viável porque a sua fertilidade 

também é visível nos resultados dos estudos que tem originado, e os quais, enquanto investigações sociológicas, pro-

blematizaram, articuladamente, as componentes conceptuais e metodológicas da abordagem empírica realizada. 

Todavia, essa posição só pode tomar-se ou adoptar-se se conseguir perspectivar-se e olhar a realidade (social) de 

“outro” ponto de vista, que, por ser “outro”, nos parece “melhor” ao nível dos “resultados” e do rigor da análise so-

ciológica. Enfim, “outro” ponto de vista porque, efectivamente, trata-se de refutar a lógica da prova (e a da falsifica-

bilidade Popperiana), e a subjacente visão dicotómica (positivista) – lógica e visão que  têm vindo a traduzir-se em 

vários obstáculos ao conhecimento social do social, como se argumentou no Capítulo UM. 
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APÊNDICES  DO  CAPÍTULO  DOIS – APÊNDICE 3 

FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA DO PROCESSO BIOGRÁFICO E GUIÃO 

 
1.  GUIÃO-LEMBRETE DA ENTREVISTA: QUESTÕES METODOLÓGICAS 

1.1. Objectivos do Processo Biográfico e Sujeitos a investigar (amostra) 

 
1) Objectivos  

Os objectivos do Processo Biográfico consistiram em obter relatos de mulheres sobre ‘recortes’ 

de trajectórias de vida (Récits de la Pratique), de modo a caracterizar a experiência sócio-identitária dos 

sujeitos-mulheres que vivenciaram Processos Sociais de Desqualificação e Requalificação (sociais). 

 
2) Sujeitos-Narradoras: 

As sujeitos-narradoras a entrevistar foram sinalizadas e seleccionadas de entre mulheres portu-

guesas emigrantes em Espanha (País Basco) com percurso social de Desqualificação e de Requalificação 

Sociais, percurso esse reconhecido pelos profissionais da Administração e Instituições Sociais Bascas 

(Estado Espanhol), directamente interventores na ‘Luta Contra a Pobreza e Exclusão Sociais’ nos anos 

80-90 (do séc. XX). 

 
1.2. A Oralidade e seus Cenários (de temporalização e circunstancialização identitárias) 

O Cenário para a co-construção dos relatos consistiu num contexto interactivo e relacional possi-

bilitador da actualização identitária das Sujeitos-Narradoras; esta actualização identitária foi elaborada 

mediante um relato oral a partir dos quatro contextos da temporalização sócio-identitária (Dubar 1994), 

a saber: 1) construção (identitária); 2) consolidação (identitária); 3) reconhecimento (identitário); e 4) en-

velhecimento (identitário). 

Sendo, estes, contextos de actualização identitária, também foram, simultaneamente, quatro con-

textos de circunstancialização (situações e contextos sociais) das transacções objectivas (‘exteriores’ e 

‘interiores’) das sujeitos-mulheres, as quais se pretendia que viessem a desdobrar-se, enquanto entrevis-

tadas,  em actoras, espectadoras e narradoras, mediante um discurso que recobrisse os 3 tempos viven-

ciais, como se passa a sistematizar: 

I – Cenário do Passado Social das Narradoras – filtrado pela memória social das mulheres-su-

jeito e verbalizado no presente, pretendeu-se que este cenário recobrisse descrições, avaliações e senti-

mentos dos momentos significativos da sua experiência social dos psd/r - sempre relacional e histórica-

mente vivenciada – especificamente em torno a mobilidade (lateral e vertical)/mudança sociais; aos 

agentes socializadores; às lógicas de acção; como às estratégias, reacções e tácticas sócio-identitárias; 
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II – Cenário do Presente Social das Narradoras – construído igualmente com o concurso da me-

mória do Passado, desenrolou-se em torno de comparações e categorizações sociais (geracionais e das 

relações sociais entre homens e mulheres) que conduziram à auto-classificação das transacções iden-

titárias dos psd/r das mulheres; 

III – Cenário do Futuro Social das Narradoras – orientando-se o relato para que as entrevistadas 

falassem do Passado e do Presente Sociais, este cenário foi informado pela memória social do sujeito e 

pela experiência (passada e presente) das suas trajectórias identitárias, sendo verbalizado no presente. As-

sim, neste cenário do presente-passado confluiram o vivido sentido (emoções, sentimentos); o vivido 

pensado (reflexividade, racionalidades, estratégias-tácticas e reacções, re-avaliações) e o vivido agido 

(atitudes, comportamentos, acções, observações da alteridade, constrangimentos exteriores assumidos, 

contornados ou evitados, actos criativos e inovadores). Desta confluência, ou melhor, transversal a esta 

teia existencial e social estão os vectores de um imaginário colectivo apropriado na e pela singularidade 

da experiência identitária do sujeito que, enquanto vectores do imaginário, catapultam as aspirações, am-

bições, o desenho de necessidades, o configurar de sonhos e de imagens ideais. 

 
A relação comunicativa procurou estimular o relato destes conteúdos sempre presentes na cons-

trução identitária, mediante a verbalização das aspirações e configurações do sujeito em relação à mobi-

lidade lateral (pessoal, familiar); à mobilidade vertical (pessoal, familiar colateral e de descendência); e à 

projecção de percursos identitários para a sua e as futuras gerações, sempre considerando a construção 

social das relações sociais de homens e mulheres. Foi igualmente estimulada uma abertura a confi-

gurações sociais mais amplas ou macro-sociais (pobres no mundo; mulher ideal). 

 

3. GUIÃO-LEMBRETE : 9 núcleos ou “clusters” conversacionais 

3.1. 9 núcleos ou “clusters” conversacionais 

Para a co-construção dos relatos consideraram-se os seguintes 9 núcleos conversacionais: 

A – Actores, Socialização e «destino social»;  

B – Mobilidade Social;  

C – Processos Sociais de Desqualificação/Requalificação;  

D – Actualização Identitária;  

E – Transacções Objectivas;  

F – Lógicas de Acção;  

G – Auto-Classificação e Comparação Social; 

H – Mulher: Sujeito Social e Trajectórias Identitárias; 

I – Imaginário, Sonhos, Projectos, Utopias e Reflexividade. 
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PROCESSO BIOGRÁFICO: GUIÃO- LEMBRETE: 

“...a vida é como os interruptores: umas vezes está para cima, outras vezes está para baixo...” 
 

 

                  DIMENSÕES- 

UTENSÍLIO  E  

CENÁRIOS 
 
 
NÚCLEOS OU 

CLUSTERS 

CONVERSACIONAIS 
 

 
 
 
 

DIMENSÕES- UTEN-

SÍLIO 
 

 
 
 
 

DECOMPOSIÇÃO DAS DIMENSÕES-UTENSÍLIO 
EM ÍTENS 

 
 
 

 

 

A.  
Actores, socialização e  
“destino social” 

 
(PAS, PRE) 
-  família/residência  

 
(PAS)  
Composição etária e por sexos 
Habilitações, ocupações, actividades laborais e não laborais 
Recursos (fontes e avaliação subjectiva) 
Tarefas/papéis (parentais; de género 

 (PAS, PRE) 
-  escola/formação profissional 
 

(PAS)  
Frequências – Causas; Abandono – Causas; 
Tarefas/papéis(sociais, avaliação pessoal de género); Qualificação 

 (PAS, PRE) 
- trabalho/ocupações 
 

(PAS)  
Qualificação / Sector / Ramo / Actividade / Local (doméstico, exterior) 
Condições Contractuais/ RemuneraçãoTarefas (profissionais e de género) 
Relações/colegas – familiares; Percurso (continuidade/não continuidade) 

 (PAS, PRE) 
-  laços sociais: tipos 
 
 
 
(PAS, PRE) 
- laços sociais: formalização 
 
(FUT) 
-  perspectivação futura 

(PAS)  
Grupos: de pares/amigos/escola/ extra-escola/ trabalho/ extra-trabalho 
Vizinhos; Parentela alargada: visitas, viagens, estadias 
Namoro; Descendência; 
Espaços de encontro/sociabilidade 
(PAS)  
Instituições, Associações;  
O casamento; o baptizado 
(FUT) 
Tendências futuras dos elementos avaliados ou identificados 

 

 

B.  
Mobilidade Social 
 

 
(PAS, PRE) 
-   mobilidade social lateral 
 
 
(PAS, PRE) 
-   mobilidade social vertical 
 
 
 
 
 
(FUT) 
-  continuidade/ mudança sócio- 
   identitária 

 
(PAS, PRE)  
Espacialização geográfico-social 
Migração - contexto, causas, reacções, sentimentos, avaliação pessoal 
 
(PAS, PRE) 
Intra e inter-geracional – ascendentes,  colaterais, companheiro-marido, des-
cendentes 
Profissional / Residencial / Espacial / Habitacional / Familiar- Afectiva-Parentali-
dade 
Recursos (de formação; financeiros-investimentos-poupança; materiais e sim-
bólicos;  outras competências) 
(FUT) 
Vectores fortes  
Expectativas; aspirações 
Retorno (fecho ciclo migratório) / Continuidade migratória (continuidade 
espacial - desespacialização)  
Cidadania / imigração / como mulher / como futuros homens e mulheres 
(filhos, marido-companheiro) 
Possíveis itinerários (individuais, familiares, colectivos) 
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C.  
Psd/R 

 
(PAS, PRE) 
-  factores 
 
 
(PAS, PRE) 
-  etapas 
 
 
 
 
 (PAS, PRE, FUT) 
- reavaliação  das soluções 
escolhidas 
(PAS, PRE, FUT) 
-   reavaliação da superação da 
situação 
 
(PAS, PRE, FUT) 
-   reavaliação das consequências 
da situação no percurso de vida 
 
(PAS, PRE, FUT) 
-   reavaliação das mudanças e 
seus tipos, no ciclo de vida, poste-
riores à situação 
(FUT) 
- processo 
 

 
(PAS, PRE)  
Económico-materiais /recursos; laços sociais; políticos; “físicos” (racismo…); 
Étnico-culturais; geográficos espaciais/territoriais; simbólico-representacionais; 
Afectivo-emocionais; psicológicos; 
(PAS, PRE)  
Fragilidade ( interiorizada/ negociada / diferida ) 
Dependência ( instalada / reivindicada ) 
Ruptura ( conjurada / organizada )  
Encadeamento de rupturas ( rupturas espaciais; desinserção/desgraça ) 
Reinserção 
(PAS, PRE, FUT)  
Soluções (manter/alterar); Justificações 
 
(PAS, PRE, FUT)  
Situação(ões) superada(s) - resolvida(s)/não superada(s)-resolvida(s); Justi-
ficações 
 
(PAS, PRE, FUT)  
Positivas, Negativas, Neutras (níveis pessoal, familiar, social, o mundo em 
geral) 
 
(PAS, PRE, FUT)  
Residencial, Espacial, Habitacional, Territorial, Pessoal, Familiar, Trajectória 
Escolar/Formativa, Sociabilidades (pertença, inter-ajuda, suporte ou resposta 
institucional) - aspectos positivos e negativos 
(FUT) 
Possíveis itinerários (individuais, familiares, colectivos) 
Tendência social em relação às desigualdades e diferenças sociais 

 

 

D.  
Actualização identitária 

 
(PAS, PRE) 
-  fases sucessivas de reacção aos 
   psd/r 
 
(PAS, PRE) 
-  estratégias e tácticas identitárias 
   face aos psd/r 

 
(PAS, PRE)  
Resistência; Interiorização; Negociação; Adaptação; Projecção/Diferimento; 
Instalação; Reivindicação; Anti-Instalação Desorganizada;  
Contra-Instalação Organizada; Superação 
(PAS, PRE)  
Respostas Individuais-Individualismo-Ideocentrismo; Contorno; Defesa; Iso-
lamento; Distanciação; Resistência; Reivindicação; Adaptação 
Respostas Colectivas Organizadas-Alocentrismo;  
Respostas Pontuais de Grupo Não Organizadas 

 

 

E.  
Transacções Objectivas 

 
(PAS, PRE) 
-  exteriores 
(PAS, PRE) 
-  interiores 
(FUT) 
-  perspectivação futura 

 
(PAS, PRE)  
Reconhecimento Social / Não Reconhecimento Social da identidade 
(PAS, PRE) 
Continuidade / Mudança identitárias 
(FUT) 
Tendências futuras dos elementos avaliados ou identificados 

 

F.  
Lógicas de Acção 

 
(PAS, PRE) 
- tipos de lógicas 

 
(PAS, PRE)  
Interacção / Dramaticidade / Saber-conhecimento / Comunicação /  
Utilidade estratégia “pura”/ Racionalidade limitada / 
Determinação estrutural = destino social / Fatalidade mística 

 

 

G.  
Auto-Classificação e Com-
paração Sociais 

 
(PAS, PRE, FUT) 
- comparação social 
- auto-classificação social 
 
(PAS, PRE, FUT) 
- reconhecimento do(s) Psd/R: 
  definição, causas, factores, com- 
  petências, atributos, imagens 
 
 
 
 
 

 
(PAS, PRE, FUT)  
Comparação inter-geracional e intra-geracional - com familiares e com outros 
não-familiares 
Autoposição e auto-identificação na/face à estrutura social das desigualdades 
(PAS, PRE, FUT) 
Atributos da queda (pessoal, colectiva; pobreza/desinserção/exclusão): atri-
butos, qualidades, defeitos, necessidades, valores morais, capacidades, 
vantagens, desvantagens, hábitos, vícios, competências, “truques”, expe-
dientes 
Interacção com sujeitos em Psd/R: interacção ou conhecimento; afastamento, 
distanciação/repulsa 
Imagens-espelho mútuas: desinserção / inserção; pobres/excluídos e não 
pobres/não excluídos/inseridos (pensamentos, atitudes, reacções…) 
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(PAS, PRE) 
-  comparação (passado/ presente) 
   face a situação e Psd 
 
 
(FUT) 
-  perspectivação dos trajectos  
   sócio-identitários 

A queda:  causas, razões; capacidades/competências/qualidades, caracte-
rísticas necessárias para as pessoas “cairem” (psd) e para “sairem” 
(requalificação); responsabilidades-responsáveis; soluções 
A requalificação - factores: esforço-força de vontade exclusivamente individual/ 
/ medidas/condições/respostas exteriores aos indivíduos e grupos/ outros 
(FUT) 
Tendências futuras dos elementos avaliados ou identificados (pessoal, familiar, 
social, o mundo em geral) 
 
(PAS, PRE) 
Comparação (passado/ presente) face a situação e Psd: diferenças e seme-
lhanças entre Psd/R e situações de desinserção/reinserção e pobreza-
exclusão hoje, comparativamente ao passado 
 
(FUT) 
Tendências futuras:  territórios, estratégias e tácticas sócio-identitários; lógicas 
de acção; 

 

H.  
Mulher: Sujeito Social e Tra-
jectórias Identitárias 

 
(PAS, PRE, FUT) 
-  estilo de vida das mulheres 
 
 
 
 
 
 
 
(PAS, PRE) 
-  condição social da mulher   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(FUT) 
-  perspectivação dos trajectos 
   sócio-identitários  

 
(PAS, PRE)  
Especificidade de problemas / valores / opções: específicos- exclusivos / não 
específicos-não exclusivos; comuns/não comuns 
Avaliação pessoal  
Comparação intergeracional com família ascendente, descendente e cola-
terais 
(FUT) 
Tendências futuras dos elementos avaliados ou identificados (pessoal, familiar, 
social, o mundo em geral) 
(PAS, PRE) 
Vantagens/desvantagens: capitais, direitos, deveres, atributos 
Relação: condição social da mulher / trajectória pessoal (passada e presente) / 
Psd/R - em termos genéricos/globais e em termos pessoais - necessidades, 
causas, recursos, obstáculos, responsabilidades, tarefas 
Condicionamento-importância / não relevância para: hierarquização de 
valores, definição de prioridades, selecção e escolhas de itinerários/percursos 
no ciclo de vida 
Avaliação (leitura) social (pessoas e instituições da(s) sua(s) situação(ões) 
(PRE) 
O olhar dos outros, da TV, dos filmes e da publicidade 
(FUT) 
Tendências futuras dos elementos avaliados ou identificados (pessoal, familiar, 
social, o mundo em geral) 
(FUT) 
Tendências futuras (pessoal, filhas, o mundo em geral): territórios, estratégias- 
tácticas sócio-identitárias/ lógicas de acção; 
Comparação projectos pessoais de futuro com projectos 
. de outras mulheres (presente, passado e futuro) 
. de outras gerações: ascendentes (avós, pais); descendentes (jovens, filhos) 
Factores-condições necessárias para alterar a condição social da mulher/ im-
possibilidade de mutações: implicação pessoal/ descrédito/ impotência/ identi-
ficação de condicionamentos- influência  
Relação condição social da mulher /elaboração ou desenho de sonhos e pro-
jectos 
. pessoais 
. por parte das mulheres (projectos/sonhos específicos de mulheres) de 
gerações anteriores (mãe, avós) e posteriores (jovens, filhas) 
Modelo “ideal” de mulher: figurino, tarefas e responsabilidades, direitos e 
deveres, família, sentimentos, trabalho e outras actividades, educação (própria 
e filhos); formação 

 

I. 
Imaginário, Sonhos, Projectos, 
Utopias e Reflexividade 
 

 
(FUT) 
- mudanças  desejadas  
- mudança/continuidade social 

 
(FUT) 
Vectores fortes (pessoal, familiar, social, o mundo em geral) / territórios, estra-
tégias-tácticas sócio-identitárias / lógicas de acção; 
Iitinerários, percursos, actividades interrompidas ou por começar ou adiadas 
Lazer: férias, viagens, tempos livres 
Bem-estar: acumulação material, recursos, outros, actividades-tarefas, quo-
tidiano, sentimentos, apresentação pessoal, profissão, opções de residência; 
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LEGENDA DE ABREVIATURAS 

CENÁRIOS: (PAS) = Passado; (PRE) = Presente; (FUT) = Futuro;  Psd/R = Processos de Desqualificação e Requalificação Sócio-Identitária 

 

3.2. Guião-Lembrete  e Contrato de Comunicação 

Os 9 núcleos conversacionais foram sendo avaliados ao longo do Processo Biográfico – quer 

para orientar a sessão de entrevista seguinte, de cada caso; quer para decidir do termo das sessões de 

entrevistas (conclusão do relato) para cada caso – considerando a cobertura que os discursos atingiam 

das dimensões-utensílio de análise. Para facilitar a visualização das grandes dimensões-utensílio de aná-

lise, bem como dos respectivos itens, optou-se por expô-las acima de forma esquemática. 

 
Acresce ainda referir que o Processo Biográfico se iniciou, para cada um dos casos, pela breve 

apresentação do mesmo; também o momento da passagem do discurso da entrevistadora para cada uma 

das entrevistadas foi planificado de forma semelhante – componentes que a seguir se apresentam. 

 
1) Contrato Comunicacional: Apresentação 

A Apresentação do Processo Biográfico englobou quatro partes 

• Apresentação dos objectivos da pesquisa 

• Apresentação dos objectivos da entrevista e dos vários passos do Processo Biográfico 

• Solicitação da autorização para gravar a entrevista 

• Construção, pela entrevistada, de um pseudónimo 

 
2) Início dos Relatos e “questão de partida” 

 No que respeita à estimulação inicial das entrevistadas, a entrevistadora proferiu os seguintes 

conteúdo e afirmações: 

 
“Um humorista do nosso país – Herman José – disse uma vez a seguinte piada: ‘A vida é como 

os interruptores: umas vezes está para cima, outra vezes está para baixo’.  

De facto, ao longo da nossa vida, todos nós passamos por fases importantes, umas mais mar-

cantes do que outras. Essas fases ou situações podem ter sido importantes para nós por nos terem trazido 

alegrias, felicidade - momentos bons -  ou por terem sido fases em que vivemos problemas - momentos 

difíceis. 

orientações na educação dos filhos, reivindicações, direitos; 
Sociabilidades, estatuto, reconhecimento social, parentalidade, afectos 
Participação comunitária e social, envolvimento em projectos colectivos 
Modelo “ideal” de sociedade desejada 
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Nas conversas que a senhora vai ter comigo, gostaria que me falasse sobre esses momentos da 

sua vida que pensa terem sido os mais marcantes, os mais importantes para si. Gostava que recordasse 

quando e como viveu essas fases ou momentos mais importantes - os bons e os difíceis -, que me con-

tasse mais os sentimentos e as sensações que essas fases ou situações lhe provocaram. E, no caso dos 

momentos difíceis, gostaria que recordasse com quem pode contar e de que modo procurou resolver ou 

encarar as dificuldades ou os problemas que viveu.  

Penso que, para facilitar a sua conversa, é mais fácil começar pelo princípio: que tal começar 

pelos seus tempos de criança, quando vivia com os seus pais: ‘Era uma vez uma menina...’ ? ” 
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APÊNDICE 4 –  CRITÉRIOS-FACTORES-GUIA 

Assim, considerou-se: 

- económico-materiais – considerámos: recursos ou capitais financeiros, laborais, habitacionais e edu-

cacionais (critérios-factores-guia decorrentes da problematização das noções de pobreza objectiva e material); 

- relacionais e afectivo-emocionais – considerámos: tipos de laços sociais; crise ou desestruturação 

familiar por abandono ou morte do cônjuge; maus tratos; solidão ou isolamento (critérios-factores-guia decorrentes 

da problematização das noções de pobreza objectiva e subjectiva);  

- simbólico-culturais e de poder considerámos: o reconhecimento social positivo, p.ex.: por estatuto de li-

derança, por sucesso-enriquecimento ou outro tipo de prestígio (critérios-factores-guia decorrentes da problemati-

zação das perspectivas de “exclusão social” e “empowerment”); 

- disposições individuais desqualificadoras - considerámos factores acidentais ou congénitos (critérios-

factores-guia decorrentes da problematização de formulações psico-médicas). 
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APÊNDICE  5 - ENTIDADES E PROFISSIONAIS MEDIADORES DO PROCESSO BIOGRÁFICO 

 
 

Nome 
 

 
Localidade 

 
Função-Cargo 

 
Nome 

 
APLE  ∇ 

 
Astigarraga 

 
Presidente 

 
Teresa dos Anjos 

 
Ayuntamiento: 

Departamento del Bien-
Estar 

 
Lasarte 

 
Directora 

 
Elisabet Manero 

 
Ayuntamiento: 

Departamento de la 
Mujer 

 
 

San Sebastián 

 
 

Directora 

 
Arantza Arrizabalaga 

 
Cáritas Diocesana: 

Departamento de 
Migrantes Extranjeros 

 
 

San Sebastián 

 
 

Directora 

 
 

Begoña Arroyo 

 
CFFS ♦ 

 

 
de Bidebieta 

e de Egia 
 

 
Coordenadoras* 

 
Caserio Moneda e 

Itziar Igartua 

 
CFFS 

 

 
Lasarte 

 
Coordenadora 

 
Marisa Martín 

 
CFFS 

 

 
Rentería 

 
Coordenadora 

 
Elena Rosales 

 
CFFS 

 
San Sebastián 

 
Coordenadora 

 
Lurdes Guruceta 

 
Associación de Mujeres 
Separadas de Donostia 

 

 
 

San Sebastián 

 
 

Assistente Social 

 
 

Maria Iriarte 

 
CEPOG ◊  

 
Urnieta 

 
Presidente e 

(esposa) Vice-
Presidente 

 
Adriano Augusto Ramos 

e Deolinda dos Anjos 
 

 
Consulado de Portugal 

 

 
Bilbau 

 

 
Funcionário (desde 

1987) 

 
Fernando Caldeira 

 
XERA S.L. -Empresa de 
Técnicos de Intervenção 

Social 
 

 
Lasarte 

 
Educadores 

e Assistentes 
Sociais 

 
Mari Carmen Pérez (y Eva 

Belaez, Alvaro, Jesus y 
José) 

 

                                                
∇ Asociación Portuguesa Luso-Euskaldun;♦ Centro de Formación Familiar y Social; * Mediadoras do Contacto 
com Associación de Mujeres Separadas; ◊  Centro de Emigrantes Portugueses de Guipuzcoa  
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APÊNDICES  DO  CAPÍTULO  TRÊS 

 

APÊNDICES  DO  CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE  –  SARA: APÊNDICES  6 

APÊNDICE 6  – BREVE ANÁLISE DO RELATO SOBRE AS IRMÃS DE SARA, 1-4 

APÊNDICE  6 , CAIXA 1 - TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE SARA  –  5  MOMENTOS, p. 5 
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APÊNDICES  6  -  BREVE ANÁLISE DO RELATO SOBRE AS IRMÃS DE SARA 

Se a irmã viúva de Sara se desenha como a mulher sofredora, estóica e libertada, a irmã falecida tem 

outro esboço: jovem maltratada-mártir que, após a sua morte (p. 89), há 3 anos, deixa “na miséria” o marido e 

duas filhas – uma com 15 anos e outra mais velha. 

Comum a estas duas mulheres, para além do estoicismo – levado até à morte da irmã mais jovem, por maus 

tratos ocultados (pp. 80-81) – é a força identitária de mulheres que são pilares dos núcleos familiares, confirmando as 

identidades sociais e parentais características das mulheres de homens do mar (p. 11): mulheres sozinhas com a 

família, em terra, a quem compete o duplo papel de mãe e de pai. 

 

1. A IRMÃ VIÚVA DE SARA 
A irmã viúva de Sara (com 44 anos de idade) é apresentada como “a que mais mala vida teve” (p. 76), 

a que “foi sempre muito pobrezinha” (p. 77), a que, como a mãe de ambas, teve uma “vida muito triste, muito 

triste! (…) vida esclava!” (p. 71) – ao ponto de dizer “que a minha mãe morreu e levou-a traçada” (p. 75). 

 

Da relação que Sara estabelece entre a vida pobre e a avaliação negativa do marido da irmã viúva da irmã 

viúva podemos perceber que a viuvez daquela foi o factor de melhoria relativa face ao casamento-desqualificação:  

1) o casamento da irmã foi um factor de deterioração e discriminação identitárias, porque: 

 

a) casou muito jovem aos 15 anos por ter “problemas com o namorado” (pp. 64, 75), problemas esses que 

não são nunca explicitados por Sara apear de deixar induzir uma hipotética gravidez; 

b) o marido não a ajudava – posicionando a irmã como suporte financeiro e material da família (p. 76); 

c) teve uma vida de sofrimento –“passou-as, passou duras” (p. 75) – e de maus tratos pelo marido; 

associados à submissão ao padrão tradicional dos comportamentos de género, o que S relata colocando-se no lugar da 

irmã:“E eu que não tenho um marido assim < como os homens não portugueses, como o marido de S > que nunca 

me leva a tomar um café, nunca me leva a dar um passeio!” (p. 78); 

d) teve uma“vida de trabalhar muito” (p. 71, sn, p. 76) e de procurar “trabalho debaixo das pedras” (p. 76) 

– p ex: venda de bebidas e sandes nas corridas de VC; não esquecendo que já aos 15-16 anos trabalhava na fábrica 

finlandesa de costura com S e a mãe, trajectória de operária que interrompe para casar (p. 64); 

e) teve uma vida de grandes carências: alimentares (p. 71); de vestuário – é Sara quem promete uma camisa, 

ao sobrinho de 21 anos de idade, como prenda de aniversário no ano em que realizamos a entrevista, por-que a irmã 

“agora anda bastante mal” (p. 73); habitacionais: “sempre viveu (…) en chabolas!” (p. 73); global-mente, condições 

muito deficitárias de inserção: “Dormir ao ar livre, com a cabeça numa pedra, para ganhar uma miséria!” (p. 76). 
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2) a viuvez da irmã, por atropelamento de mota (p. 75), foi um factor de promoção relativa do seu nível de 

vida: à constatação de que a irmã anda mal agora (p. 73) junta-se esta avaliação de Sara: “Deus o levou < ao 

marido da irmã > … agora ela vive um pouco melhor” (p. 71).  

Fazendo uma avaliação muito negativa do que é viver em bairro de lata – i) “es inhumano” (p. 73); ii) é sen-

tido pelo sobrinho como uma vergonha (p. 74); iii)“Nesta época, é raro!” (p. 74); iv) é viver pior do que vivem alguns 

animais (p. 75) – Sara enuncia como factores da promoção relativa do tipo de vida da irmã: 1- relações de solidarie-

dade-suporte (p. 73): um amigo galego cedeu a água e construíu uma banca de cozinha na barraca da irmã; 2- sistema 

de segurança e protecção social (pp. 74-75): a irmã foi abrangida pelo Programa de Realojamento do Governo, o que 

se repercutiu na compra de um andar e em outras ajudas governamentais. 

Sara reconhece a continuidade da instabilidade do modo de vida de irmã, o que reforça ao informar-nos que 

o salário do sobrinho, que é homem do mar, depende da existência de pescado (pp. 73-74). Mas o mesmo dis-

curso também é claro quanto à viuvez da irmã lhe ter permitido uma melhor organização e gestão dos recursos 

materiais, e da vida, familiares, para além da estabilização emocional-afectiva; como ainda sublinha i) a represen-

tação negativa que, em Portugal, a condição social de mulher viúva carrega (p. 79); ii) a atitude da irmã face a uma 

futura vida conjugal – “yo agora sou viúva… levo muitos anos viúva. (…) mas (…) eu não me tornaria a casar 

com nenhum Português!” – afirmação traumática e consciente da reconstrução identitária que está a operar aos ní-

veis material, relacional, simbólico e de afirmação como mulher que pode escolher-decidir.  

 

2. A IRMÃ FALECIDA DE SARA E OS DESCENDENTES 
Começando por afirmar que a morte da irmã provocou transformações no comportamento do cunhado  –

que, segundo Sara, “era o típico homem” que “se ‘desvivia’  pelas filhas” (p. 80) e, por conseguinte, asseme-

lha-o ao marido na relação com as filhas – o relato de S evolui, informando-nos que são as sobrinhas que des-

velam os maus-tratos à irmã: “nunca soubemos (…) porque era uma pessoa que lhe batia na cama, de noite” 

(p. 81). Deste modo, aquela morte re-desenha-se como o factor, não da transformação, mas da visibilidade do 

real comportamento do cunhado. 

 

O relato diz-nos que, das 3 irmãs, era Sara a pretendida pelo cunhado para casar; só que, dado que esta nunca 

o aceitou, ele acabaria por casar com a mais nova, sabendo Sara que “ele nunca amou a minha irmã!” (p. 90). 

A falta do carinho materno, aliada ao abandono das filhas pelo pai (p. 80) são relatados por S com um misto 

de revolta e de (des)culpabilização –“É uma responsabilidade minha” (p. 89) – pois, de forma dramática Sara enfa-

tiza que terá jurado à irmã, já no caixão, que ela cuidaria pelo menos da sua afilhada, a sobrinha mais nova. S diz-nos 

que chegou mesmo a trazê-la consigo para passar esse Natal, há 3 anos; mas como o cunhado terá insistido na recusa 

dessa mudança na guarda da filha, “hoje em dia”, justifica Sara, “não a posso trazer.” (p. 89). 
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À juventude e falta de apoio afectivo-familiar das sobrinhas, soma-se a solidão do cunhado que, primeiro, 

procura a irmã viúva de S para casar, a quem esta dá um parecer desfavorável do cunhado; e, passado pouco tempo  

da morte da mulher, junta-se àquela com quem, e na casa onde, agora vive (p. 90). 

Homem do mar que bebe e bate nas filhas e na actual mulher, reproduzindo o tradicional comportamento 

que tivera no 1º casamento (pp. 85, 90) – é o perfil que Sara constrói do cunhado. Mas, curiosamente, é também o 

efeito negativo (demoníaco?) da actual mulher que, segundo S, o influencia, como ilustram os seguintes argumentos 

moralistas e na-drocêntricos: 1) mãe é dife-rente de madrasta, “deste veneno, desta peste” (p. 90) que difama as so-

brinhas – e esta mulher é separada, tem dois filhos e não tem autoridade na casa da irmã (p. 86); 2) ser filha é diferente 

de ser enteada (p. 84); e 3) a madrasta manipula o pai contra as filhas aproveitando-se da ausência dele no mar (p. 85). 

E, segundo S (p. 80), todas estas condições adversas, são factores propiciadores das práticas desviantes (prostituição) 

da afilhada que, por ter ficado “com quinze anos (…) abandonada”, hoje anda “pelo mundo (…). Com uns e com 

outros.”. 

Pelo que, embora avalie negativamente a actividade de prostituta da sobrinha-afilhada (pp. 82, 87), Sara 

revolta-se contra as acusações difamatórias (não filtradas afectivamente?) –“nós somos quem p’a criticar aos de-

mais?” (p. 86) – e desculpa (desculpabilizando-se?) o comportamento da jovem: 

a) é o trabalho da sobrinha (pp, 86-89); 

 b) é a sobrinha quem sustenta a irmã mais nova, o companheiro desta, e a filha de ambos, uma bebé de dois 

meses (pp. 88-89); e até o próprio pai, agora, só visita a casa das filhas quando precisa de dinheiro, “quando faz falta 

p’algum, p’algum copo de vinho” (p. 90) – motivo que, para S, explica que o cunhado não quisesse ficar afastado da 

filha: “Claro, fazia falta, que V. trabalhasse!” (p. 82); 

c) é uma escolha da sobrinha: solteira (p. 87), “guapíssima (,,,) muito boa rapariga, muito popular” (p. 88) – 

i. e.: é livre e não prejudica ninguém (“paga com o corpo dela!, mas não pôs los cornos a nadie, a ninguém!” – p. 

87); assume o que faz; e é humana e responsável porque se preocupa mais com a irmã e a sobrinha, de quem “agora 

vai ser madrinha dela, da, do bebé… se preocupa” (p. 89). 

O grande afecto que Sara afirma nutrir por esta sobrinha acentua o seu “desgosto” ao vê-la difamada pelas 

outras pessoas (pp. 87, 88) e que S aproveita para explicar que é um dos motivos que, às vezes, a leva a evitar ir a 

Portugal, do mesmo modo que a sobrinha evita Sara quando esta lá vai/está (p. 82).  

 

Portanto, da miséria em que a família ficou após a morte da mãe (irmã de S), a filha mais nova assume a 

estratégia de sobrevivência característica da zona de residência, onde pululam graves situações de prostituição 

sustentadas pelo dinheiro da construção civil, e com que os profissionais de intervenção social trabalham. 

Através desta estratégia e reacção de instalação na sobrevivência advém ainda que, a inserção pela 

desqualificação social, como a globalidade da trajectória identitária da sobrinha-afilhada, se constroem me-

diante transacções objectivas paradoxais:  
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i) por um lado, sendo  o suporte da sua própria sobrevivência e da família-parasita, é objecto da 

descarga social: difamada, sovada (abusada pelo pai?), prostituída e evitada pela família e meio 

social envolvente);  

ii) por outro lado, é objecto de desculpabilização: amada, objecto de pena como de valorização 

(desculpabilizadora) da sua autonomia, e da sua responsabilidade pessoal-familiar por ser o 

suporte da sobrevivência familiar; e, como tal, é evitada. 

 

Ou seja, a sobrinha-afilhada-prostituta é, simultaneamente, alvo de: 

♦ reconhecimento social – enquanto amante paga, e enquanto (for) jovem; e por ser honesta, 

preocupada com a família-parasita, muito simpática, bonita e boa pessoa; 

♦ não reconhecimento social por ser designada como “puta p’arriba” (p. 86), “bêbeda, 

perdida” (p. 88); ou por ser – embora honesta, preocupada com a família-parasita, muito 

simpática, bonita e boa pessoa – uma “viciada” (toxicodependente?). 

 

E nem o afecto de Sara supera o medo que tem (do risco ) de arrancar a sobrinha da terra: “’tá ali, como tens, 

tene la vid, eu não posso! Arriesgarme, porque se ela anda nessa vida, tem esse vício já, já! e que vou fazer eu?” (p. 89).  

Neste tema do relato, Sara já não recorre à Fé nem à (falta de) Sorte da jovem: é o argumento naturalista 

que legitima a reprodução consentida da desqualificação social.  

Pela nossa parte, alvitramos que muitos factores sociais perturbam a hipótese naturalista-genética de 

Sara para o percurso sócio-identitário da sobrinha-afilhada-prostituta que tece a reinserção precária dos outros-

parasitas, à custa da sua desgraça, à custa da sua assumida inserção pela desqualificação social, e mediante a 

sua adaptação-instalação ao/no estilo de vida socialmente desvalorizado e socialmente constituinte do meio 

envolvente.  

E suspeitamos que também Sara perceba a força de tais factores, já que se trata da sua terra e do seu meio 

social de origem: Que outro sentido latente pode ter a (dramatização da?) sua culpa por não ter desterrado a 

sobrinha-afilhada, como (relata que) jurou à irmã que faria? 
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CAIXA 1    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE SARA – 5 MOMENTOS 

MOMENTO 1 (1954-76):  
MISÉRIA - ALCOOLISMO, VIOLÊNCIA FAMILIAR E DEPENDÊNCIAS 

ORIGEM FAMILIAR típica de pescadores do Norte: 
Condições Alimentares e Habitacionais + Recursos Económico-Materiais +  
Alcoolismo + Violência Familiar (Maus-Tratos a mulheres e crianças) 

1ª. Etapa-Ruptura (1962-68) - o fim da infância aos 8 anos 
precoce inserção laboral + absentismo e abandono escolar no fim da 3ª. Classe 
2ª. Etapa-Ruptura (1968-76) dos 14 aos 22 anos 
Trabalho infantil, biscates e esmola – emergência do Risco + condições de saúde 

1º comportamento de risco: abandono laboral (serviços domésticos) 
2º comportamento de risco: abandono laboral (serviços domésticos) 

LÓGICAS DE ACÇÃO: Destino social + emergência do Risco Social ⇔ ESTRATÉGIAS S-adolescente-jovem: 
Sacrifício Estratégico + Risco 

REACÇÕES: Interiorização + Adaptação-Resistente  

MOMENTO 2 (1976-80) - aos 22 anos: CASAMENTO E RUPTURA ESPACIAL 

3º comportamento de risco: casamento-namoro 
3ª. Etapa-Ruptura Melhoria relativa + mobilidade espácio-residencial + conflitualidades 

LÓGICAS DE ACÇÃO: Realismo + Utilidade ⇔ ESTRATÉGIAS de luta-adaptativa  
REACÇÃO: luta pela ruptura sócio-espacial 

MOMENTO 3 (1980-92) – dos 26 aos  38 anos: DESEMPREGO DO MARIDO→1ºPSD FAMILIAR 

4ª. Etapa-Ruptura Espacial (1980: 6 meses) 
Galiza, refúgio infernal + separação involuntária do casal 
5ª. Etapa-Ruptura (1981-92): Recomposição Familiar + Fuga-Retorno a PB 

4º comportamento de risco: Fuga-Retorno ao PB 

LÓGICAS DE ACÇÃO: irreverência face ao destino social ⇔ ESTRATÉGIA: resposta individual (risco) 
REACÇÕES: conflitualistas de resistência estratégia assumida 

MOMENTO  4  (1992-93) -  DESALOJAMENTO FAMILIAR   →  “A DESGRAÇA”  +  2º PSD FAMILIAR 

6ª. Etapa (1992) - aos 38 anos: Ruptura Espácio-Habitacional, Factor de PSD 
TERRITÓRIOS SÓCIO-IDENTITÁRIOS DA DESQUALIFICAÇÃO FAMILIAR  

Espácio-habitacional 
Sociabilidades  
Recursos familiares 
Psicológico-emocional + Saúde: Depressão de Sara 

LÓGICAS DE ACÇÃO: Risco + Destino social (fatalidade mística-sobrenatural)  
5º comportamento de risco: S decide comprar casa 

   6º comportamento de risco: endividamento bancário 
 

7ª. Etapa (1992-3) - Sobre-endividamento + desnorte e sacrifício familiares 
8ª. Etapa (1993… ): Doenças + marido: um ano de Baixa Médica  

TRANSACÇÕES OBJECTIVAS EXTERIORES NEGATIVAS: fracasso 
TRANSACÇÕES OBJECTIVAS INTERIORES NEGATIVAS: vergonha + orgulho 

REACÇÕES: resistência-luta dominantemente apoiadas na ESTRATÉGIA do Risco 
instalação na situação + vergonha + medo de sair à rua por causa das dívidas →encobrimento + conflitos 

relacionais + isolamento social do casal + depressão de S 
  

Dependência Instalada ⇔ Desgraça Social (provação divina ) →  Subsistência Absoluta 

MOMENTO 5 (1993-96) - REINCLUSÃO-REQUALIFICAÇÃO APÓS PROVAÇÃO DIVINA 
9ª Etapa: Eficácia da Prece/Fé-Sorte ou Direitos Sociais? 
10ª Etapa (1996): Eficácia da Prece/Fé, a Sorte-Lotaria 

  
ESTRATÉGIAS:Pragmatismo + Sacrifício Estratégico⇔ SUPERAÇÃO PRECÁRIA DA DESGRAÇA  
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CAIXA 2    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE ESMERALDA 

MOMENTO   1  (1976 → → 1990) 
NÍVEL DE SUBSISTÊNCIA  (cidadã-inexistente) 

 
“... consejos que no tuve de mi madre. (...) ” (p. 6) 

Território Étnico-Cultural  
- família extensa de origem cigana-portuguesa; 
- condições habitacionais precárias: nomadismo→bairro de lata (HAB. 1);  
- androcentrismo (sobre-trabalho dos papéis femininos: subsistência e tarefas familiares), 
   associado à forte simbologia da mulher-mais-velha-anciã 
 
Território Sócio-Espacial  
- mobilidade geográfica/nomadismo: Port. e Espanha →  estabilização: HAB. 1  
 
Território Laboral 
- participação laboral precoce-infantil 
- precariedade das actividades laborais subterrâneas 
 
Território Escolar 
- ausência de relação com o sistema escolar 
 
Território Estilo de Vida de subsistência socialmente desvalorizado: 
- precariedade de HAB. 1  
- restrição dos recursos e rendimentos económicos e materiais 
- carência e não diversidade da dieta alimentar  
 
Território Sociabilidades  

Psicológico-Emocional:  
- orfandade de mãe (aos 11 ou 13 anos) 

Afectivo-Relacional:  
- sociabilidades ciganas: fortes interconhecimento e controle social 
- vivência gratificante para E. 
- namoro endogâmico reprovado familiarmente 

 
Território Societal 
-  ilegalidade da condição imigrante da família de origem, projectada em E., 

já nascida em San Sebastian: cidadãos inexistentes 
- androcentrismo 
 
Território Simbólico-Representacional 
- estigma social de cigana;  
-  desvalorização externa de traços e práticas culturais ciganos: Festa, Construção 

do Corpo 
- vivência paralela ao tecido social envolvente 
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CAIXA 3   TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE ESMERALDA     

MOMENTO   2    (1990/ meados1991) 

NÍVEL DE SUBSISTÊNCIA: continuidade 
 “(...) En el primero año sí, que muy bien.”... (p. 2)  

(...) ... no éramos ricos, ricos, pero éramos felices.Estábamos en una chabola.” (p. 9) 
 

Território Étnico-Cultural  continuidade: 
−  cultura de pertença e de referência: casamento cigano com cigano 
 
Território Sócio-Espacial — continuidade e mudança: 
− precaridade das condições habitacionais 
− sedentarização relativa: estabilidade residencial no mesmo bairro de lata 
 
Território Laboral  continuidade: 
−  precaridade das actividades laborais subterrâneas desenvolvidas em conjunto pelo 

 jovem casal e outro casal de ciganos jovens (cunhado do marido) 
−  restrição dos recursos e rendimentos económicos e materiais;  
−  carência e não diversidade da dieta alimentar, não avaliada negativamente por E.   
 
Território Estilo de Vida   continuidade e mudança: 
−  precárias condições (HAB. 1=bairro de lata)  
−  barraca  independente;  
−  partilha e autonomia na gestão dos recursos comuns  
 
Território Sociabilidades  continuidade e mudança 

Psicológico-Emocional:  
−   reforço da desaprovação familiar (pai, irmãos e cunhadas) do marido de E.; 
                               avaliação paradoxal e argumentação descoincidente de E.  
−   harmonia e serenidade na vida do jovem casal 

Afectivo-Relacional:  
−   maior autonomia do casal 
−   avaliação paradoxal e argumentação descoincidente de E. :  
i) afirma que a ruptura familiar apenas se dá com ela (por ser responsável pela escolha 
do marido)  
ii) afirma haver diálogo e boa relação entre a sua família e o marido 

Território Societal — continuidade e mudança  
−  androcentrismo / tarefas domésticas; 
−  condição ilegal de E-cidadã inexistente, face à legalidade dele: cidadã espanhol, 
beneficiário do RMG  
−  partilha das actividades laborais de subsistência e gestão dos rendimentos; autonomia dela 
na gestão dos recursos comuns 
 
Território Simbólico-Representacional: continuidade: 
−  Avaliação social negativa 
−  Auto-avaliação de E.: não valorização da leitura social social negativa da sua cultura 
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CAIXA 3.1.  ESMERALDA:   

TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA, MOMENTOS 1 E 2   

  

Momento   1 
(1976→ → 1990) 

Nível de Subsistência 

 

 

“(...)... consejos que no tuve de mi 

madre...” (...) (p. 6) 
 
8Factores / Origem étnico-cultural 

cigana 

 

8Estilo de vida de subsistência so- 

cialmente desvalorizado:  

cidadãos inexistentes 

 

 

 

8Factores afectivo-emocionais 

 

 

 

 

 
 

de  solteira  a  casada 

 

Momento   2 

(1990 → → meados1991) 
Nível de Subsistência 

(continuidade) 
 

 

“ (...) En el primero año sí, 

que muy bien.”... (...) (p. 2) 
 

 

8Factores / Origem étnico-cultural 

cigana: continuidade + estabilização 

residencial 

8Estilo de vida de subsistência social-

mente desvalorizado:  

continuidade (cidadã  inexistente)  

+  

desvantagem relativa de E. face a «ele» 

 

8Factores afectivo-emocionais:  

auto-avaliação positiva do 1º. Ano de 

casada  

+  

avaliação paradoxal da oposição 

familiar ao marido 

o 1º. Ano de casada: “felicidade” 
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CAIXA 4    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE ESMERALDA  

MOMENTO 3: PSD / R de Esmeralda (3 ETAPAS, 2 FASES de REACÇÃO) 
 

1ª. ETAPA do PSD (meados de 1991→ finais de 1994) 
FACTORES 
Tripla carreira delinquente dele:  

Toxicodependente  
Presidiário (pelo consumo de drogas duras) 
Agente de Maus Tratos: Materiais, Físicos, Psicológicos e Simbólicos 
 

TERRITÓRIOS de DESQUALIFICAÇÃO da EXPERIÊNCIA SOCIAL de E.   
Psicológicos, Sociabilidades e Habitacionais: 

Total dependência do marido / proibição da gestão dos rrecursos familiares 
Vítima de Maus Tratos/Chantagens sobre custódia das filhas; distúrbios domésticos 
Total isolamento relacional 
 

de cidadã-inexistente a vítima de maus tratos e humilhações 
  

2ª. ETAPA do PSD (Janeiro a Maio de 1995) 
FACTORES 
Isolamento social de E.  após o Realojamento 
Reincidência dele  
Desalojamento da família monomarental (após detenção do marido): 

Acolhimento institucional temporário  
Abandono da instituição de acolhimento (por E. e duas filhas, após libertação do marido) 

Forte agressão de E. + Imposição, pelo marido, de passarem a viver numa furgoneta  
 
TERRITÓRIOS de DESQUALIFICAÇÃO da EXPERIÊNCIA SOCIAL de E.   
Instabilidade da Carreira Espácio-Residencial: sucessão Realojamento-Desalojamento 
Isolamento social  +  Degradação da condição social de E.  

de cidadã-inexistente- vítima de maus tratos a mulher-esposa-mãe-pedinte 
cidadã-inexistente  →   cidadã-clandestina:  CARÊNCIA  ABSOLUTA 

  
1ª. FASE de REACÇÃO de E.:Sacrifício Estratégico: Submissão + Resistência sofrida 

  
3ª. ETAPA do PSD (Maio a Agosto de 1995) 

FACTORES 
Desalojamento familiar →errância familiar 
Intervenção dos Educadores Sociais 
 
TERRITÓRIOS de DESQUALIFICAÇÃO da EXPERIÊNCIA SOCIAL de E.  
Sociabilidades e Limites da resistência psicológica, moral e física de E. 

cidadã-clandestina  →não-cidadã, estatuto-de-não-estatuto :   EXCLUSÃO 
  
 

2ª. FASE de REACÇÃO de E. : Decisão + Prática da Ruptura : 
 

Consciencialização da Dominação + procura informação →  gradual consciência dos direitos 
Sentimento de autoconfiança de E. face aos apoios familiar e institucional 

Fuga  +  Pedido de acolhimento institucional 
Cidadã-mãe-monomarental-utente RSI 
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CAIXA  4.1.    ESMERALDA: 
TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  
1ª FASE DE REACÇÃO - MOMENTO 3    

Momento  1   ⇔     Momento  2 
          (1976→1990)         a      (1990→finais de1994) 

Nível de Subsistência 
 

Cidadã  Inexistente 
⇘  

Momento   3 
(meados de 1991 → → 22 Agosto 1995) 

 
Nível  de Carência Absoluta 

 
   

1ª.  ETAPA do PSD/R   
(meados de 1991 → finais de 94) 

8Factores: construção da tripla 
carreira delinquente «dele»  
 
 
8Territórios da Desqualificação da 
   Experiência Social : 

• Psicológicos  
• Sociabilidades 
• Habitacionais  

 
 
 
 

Vítima de maus tratos 
e de humilhações 

 

 
2ª.  ETAPA do PSD/R   

(Janeiro a Maio de 1995) 
8Factores:  isolamento social de 
E. após o Realojamento + 
reincidência «dele» 
 
8Territórios da Desqualificação 
da Experiência Social :  

• Instabilidade da Carreira Es-
pácio-Residencial: sucessão 
Realojamento-
Desalojamento 

• Isolamento social  
• Degradação da condição 

social de E.  
mulher, mãe,esposa vítima e 

pedinte 

 ⇔  
de cidadã-inexistente →   

a vítima de maus tratos →  a mulher-esposa-mãe-pedinte  
 

1ª. FASE de REACÇÃO de E. : Sacrifício Estratégico 
− Submissão 
− Resistência sofrida 
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CAIXA  4.2.   ESMERALDA: 

TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA   

2ª FASE DE REACÇÃO - MOMENTO 3 

Momento  1  ⇔  Momento  2 
                   (1976→1990)         a      (1990→finais de1994) 

Nível de Subsistência  (cidadã-inexistente) 

⇘  

Momento   3 
Etapas (meados de 1991 → → 22 Agosto 1995) 

Nível de Carência Absoluta  

(cidadã-inexistente-vítima de maus tratos a mulher-esposa-mãe-pedinte) 

⇓  

Momento   3 
3ª.  ETAPA do PSD/R    (Maio a 22 de Agosto de 1995) 

Nível  de  Exclusão 

8Factores:  Desalojamento → Errância familiar +  

Intervenção dos Educadores Sociais 

8Territórios: Sociabilidades + 

Limites da resistência psicológica, moral e física de E. 

cidadã-clandestina + não-cidadã, estatuto-de-não-estatuto: 

Cidadã-clandestina ↔  a não-cidadã  - EXCLUSÃO 

 

2ª. FASE de REACÇÃO de E.   Decisão e Prática da Ruptura : 

− Consciencialização da Desqualificação da Experiência Social: 

• Decisão de romper o isolamento 

• limites da resistência de E. 

• reavaliação da vida por E. → balanço negativo 

• decisão da fuga 

− Fuga 

− Pedido de acolhimento institucional 
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CAIXA  4.3.   ESMERALDA: 
TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA 
3ª FASE DE REACÇÃO - MOMENTO 3 

Momento  1   ⇔    Momento 2 
(1976→1990)         a      (1990→finais de1994) 

Nível de Subsistência  (cidadã-inexistente) 
⇘  

Momento   3 
(meados de 1991 →  →  22 Agosto 1995) 

Nível de Carência Absoluta  
(vítima de maus tratos →  a mulher-esposa-mãe-pedinte) 

⇓  
(Maio a 22 de Agosto de 1995) 

Nível  de  Exclusão (Cidadã-clandestina ↔  a não-cidadã) 
 

Momento   4   (22 Ago 95 →  1998) 
4ª.  ETAPA  do  PSD/R : 

Processos  de Reconstrução Identitária e de Requalificação Social 
10  Factores       10  Territórios 

⇅  
3ª.  FASE  de  REACÇÃO  de E. ao  PSD: 

Ruptura e Autonomização   pela Dependência institucional 
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CAIXA 5  TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  DE  ESMERALDA   

 
MOMENTO   4     ( 22 Agosto 1995 → → Dezembro1998) 

4ª.  ETAPA  do  PSD/R : 
Processos de Reconstrução Identitária e de Reinclusão de E. 

 
 

“ (...) Desde entonces mi vida ha mejorado mucho (...) 
sí ha cambiado mucho, mucho ¿no?. 

La mía y la de mis hijas. Lo importante son mis hijas. (...) ” 
 
 

6 FACTORES DE REQUALIFICAÇÃO SÓCIO-IDENTITÁRIA 
6 TERRITÓRIOS DA RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA: 

 
 - Estabilização-melhoria das condições de habitação  
 - Estabilização psicológico-emocional de mãe e filhas  
 - Gradual participação de E. no mercado de trabalho 
 - Acesso das filhas ao sistema de ensino 
 - Afirmação identitária de E enquanto Sujeito-Mulher 
 - Investimento na auto-valorização e na afirmação identitárias 
                                                                             em função do Futuro  
 

3ª.  FASE  de  REACÇÃO  de  E.  ao  PSD:  Ruptura  e  Autonomização: Esmeralda 

sujeito-social mãe 
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TABELA 1. -  MAFALDA  e  o MARIDO:  trajectórias laborais 
  

Fases  
das TL  

Sujeitos  
sociais 

 
   

até Março 
de 1976 

 
 

Mar.1976/ 
/1980- 811 

 
 

1981/1988 

 
 

1988-89 

 
 

1990-91 

 
 

1991/1994 

 
 

desde 1994 

 
 
 
 
 

T. Laboral 
Dela 

 

 
1ª. FASE2 

 
i) TL  precoce, instável, 
pre-cária  (1971 a 
Jun/75): 
• Desenraizamento fa-
miliar, abandono escolar, 
mobilida-de geo.: + de 7 
ws  ↔ 4  locais3  
• Tarefas L.: cuida-
dos pessoais + serv. 
domésticos 
• Não requisito: habili-
tação/formação profis-
sional 
Ii) abandona 7º. W← 
casamento (Jun/75)→ 
9 meses sem  traba-
lhar 

 
2ª. FASE4 

 
i) 1º. Mês5 desocupada; 
residência do casal: quar-
to, periferia de SnSn 
ii) Reinserção L. : 8º. 
W: ½  tempo (Jul/76) 
• Continuidade Tare-
fas L.  
• Dificuldades iniciais: 
língua 
iii) desemprega-se: 
visita da irmã ↔ tempo 
pª  a  receber 
iv) Estabilização Labo-
ral 9º w  (Ago6/ 76 a 
1981);  
• Continuidade: Tare-
fas L. e residência  
• Mediadora do 6º. w  
dele 

 
3ª. FASE7 

 
• 1981: Muda de local 
de trabalho por opção: 
10º.w:   
• Continuidade Tare-
fas L.  
• Melhoria de: condi-
ções, salário, horário e 
localização (SnSn: cent-
ro)  
• Mobilidade casa-w 
enquanto o casal não 
fixa residência (Cf. 3ª. 
Fase dele) 
 
• Promoção, Fixação 
e Estabilidade Resi-
dencial (Cf.3ª. Fase dele) 

 
4ª. FASE8 

 
• Desemprego vo-
luntário de 2 anos, após 
adopção da filha:  
  
- Mãe: cuidados à bébé 
 
- Trabalhadora: apoio 
ao marido (↔ porteiro) 
para ele ir às aulas e po-
der estudar 
 
- Doméstica: tarefas da 
casa (Cf. 3ª. Fase dele) 

 
5ª. FASE9 

 
Transição gradual da condição de Mãe-Tra-
balhadora-Doméstica  trabalho invisível de 
suporte familiar  à condição formal de 
Mulher-Supor-te Familiar  
 
• Substituição, informal, do marido no trabalho: 
 
i)  da parte da tarde (1990/91); 
 
ii) a tempo inteiro (1992/93);  
 
(Cf. 3ª. e 4ª.  Fases dele). 

 
6ª. FASE10 

 
Formalização da con-
dição de Mulher-
Suporte-Familiar 
 
 
• Reemprego: subst-
ituição do marido no 
trabalho:11º w 
 
i) contrato de trabalho a 
tem-po inteiro por 6 
meses (1994); 
 
ii) contrato de trabalho 
fixo  (de meados de 
1994  até 1998) 

 
 
 

 
 

T. Laboral 
Dele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1ª. FASE11 

i) TL instável como 
padeiro em  Lisboa (?? 
até Jun/75) 
ii) alternância entre 
instabilidade / desem-
prego (Jun/75 a Fev/76) 
iii) decisão individual 
(Fev) → emigração: (a 
caminho de França) 
Espanha  (Mar) 
 
 
 
 
 

 
2ª. FASE12 

Imigrante: 
i) Inserção L. Instável, 
legal, sectores precá-
rios: minas, construção 
civil pública; 5 ws 
• Mobilidade geo. 
(em Espª.) 
ii) Desemprego (e 
subsídio) (Ago.-Dez. 79) 
iii) Reemprego (infor-
mação – pelo 9º. W - e 
diligências dela): 6º. W: 
porteiro  (1980) 
 
 

 
3ª. FASE13 

 
i)  1981-1988: 6º. W : 

• Promoção e Estabilização Laboral 

• Promoção, Fixação e Estabilização Residencial 

 
ii) desde 1988 a 1990/91: 

• Voluntária e gradual redução da actividade laboral: disponibiliza tempo 

para investir na formação escolar ↔ estratégia de promoção social  (Cf. 3ª., 

4ª. e 5ª.  Fases dela). 

 

 

 

 

 
4ª. FASE14 

 
Continuidade:  
•  da gradual redução da  
actividade laboral 
•  da progressão na 
escolarização → aprova 
no graduado – acesso à 
Universidade frequenta 
o Curso Superior de 
Direito  (Licenciatura)  
(Cf. 4ª. e 5ª. Fases dela). 
 
 
 
 

 
5ª. FASE15 

 
Abandono da activi-
dade laboral→ con-
clusão da Licenciatura 
com boas notas → 
acesso / preparação de 
provas de ingresso na 
carreira jurista pública  
 
(Cf. 6ª. Fase dela). 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 O marido deixa o desemprego em 1980 (porteiro em San Sebastian: SnSn) , mas o casal apenas em 1981 estabiliza aí a residência, por motivos de 
pequenas obras de melhoria-conservação (pp. 19). 
2 Cf. pp. da Entrevista: 2-11; 33-34. 
3 Cf. Caixa A. 
4 Cf. pp. da Entrevista: 14-16; 18-20; 59 e ss.. 
5 M. refire ter voltado a trabalhar ao fim de um mês de emigrado. Como ela própria rectifica as datas da emigração de ambos  ele em Março; ela em 
Junho (p. 12) , logo, o retorno ao trabalho ter-se-à em Julho desse ano. 
6 “ (...) A minha irmã foi-se embora, “´teve” aqui um mês com a gente, muito bem. Passou aqui o mês de Julho e quando ela se foi embora pois eu… 
pensei em buscar trabalho outra vez e vim trabalhar aqui...(...)” (p. 15). 
7 Cf. pp. da Entrevista: 19-20. 
8 Cf. pp. da Entrevista: 33. 
9 Cf. pp. da Entrevista: 27, 33, 57, 61; 90-91. 
10 Cf. pp. da Entrevista: 36, 59-63, 67 e ss., 90. 
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11 Cf. pp. da Entrevista:10-11, 23. 
12 Cf. pp. da Entrevista: 12, 16-17, 24, 44-45; 
13 Cf. pp. da Entrevista: 19-20, 57-60, 67. 
14 Cf. pp. da Entrevista: 57-60, 67. 
15 Cf. pp. da Entrevista: 23-24, 59 e 61. 
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CAIXA 6   TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  DE  MAFALDA 
MOMENTO  1  (1959 → → Junho/1975) 

 
FACTORES DO NÍVEL DE SUBSISTÊNCIA: a herança  do destino pobre 

 
“(...)  Eu sei que os meus pais nesse momento necessitavam de um… pouco mais de dinheiro em casa e 

eu fui a trabalhar... (...) Eu…  a minha ilusão era, pois, ter seguido estudando e ter chegado a enfermeira! Mas 
tão pouco isso agora, quando olho para trás vejo e…e não me amarga a existência. (...) ” (p. 35) 

 
MAFALDA 1 

Societais: Família e Contexto de Origem Pobres (cf. Caixa A -1.): nasce (1959) em P; 
 

Trajectória Escolar: abandono/interrupção: 
• M., após frequência e conclusão da escolaridade obrigatória (6ª. Classe), abandona o sonho de ser 

enfermeira pelo trabalho;  
 

Trajectória  Laboral: precária e precoce:  
• 1º. trabalho aos 12 anos     serviços domésticos como interna: guarda de crianças, limpeza 

doméstica, ajudante de cozinha, compras de manutenção, cuidados de saúde a idosos... ; 
 
• + de 7 locais de trabalho (W): instabilidade/mobilidade geográfica dos 12 aos 16 anos:  TN, 3 

W;  P, 4º W; TN, «5º» W (“várias casas”); S, 6º W; L [ →Estoril →Golegã ] 7º W: avaliação 
negativa → abandono  TN. 
 
Sociabilidades: Afectivo-Relacionais e Psicológico-Emocionais:  

 
• separação precoce da família: M, em P..: doença desconhecida → médico aconselha a  mãe para 

que M. «mude de ares» → vai viver para casa de tia ma-terna dos 5 aos 7 anos emTorres Novas 
(T.N.);  

 insatisfação laboral: 7º w: avaliação negativa: patrões: tratamento «racista»; w: tarefas 
excessivas-requintadas; condições: poucas remuneração + folgas; dificul-dades no namoro: cartas, 
distância, saídas; 

 imaturidade emocional + namoro de 3 meses + insatisfação laboral 7º w: → →  decisão de M. : 
“ ...deixei tudo aquilo para casar.”    →→     

 abandono do trabalho para casar; 
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CAIXA 6.1.    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE MAFALDA  

MOMENTO  1 (1959 →→ Junho/1975) 

MAFALDA 1: FAMÍLIA E MEIO DE ORIGEM: 
a luta pela sobrevivência emancipada 

 
“... porque tão pouco naquela época as pessoas de, do nível dos meus pais tinham possibilidades 

 de outra coisa, não?(...)havia, duas ou três que poderiam ter seguido estudando. (...) 
pois a minha irmã es 2 anos mais jovem que eu, 

eu quando saí de casa a minha irmã ainda estava a estudar, 
logo foi para casa de uma madrinha voltou para casa e a minha irmã fez a quarta classe já de mayor (...) Já 

para entrar na fábrica fez a quarta classe.(...) 
 E os outros nenhum quis estudar. Todos trabalham, todos…” (p. 35-36) 

 
FACTORES 

SOCIABILIDADES: Contexto de Origem  
       -Alto Alentejo no período salazarista: dualização social 
       -Contexto de fluxos emigratórios (França, Luxemburgo...) e migratórios (Grande Lisboa, Beiras...) 
       -Contexto de recorrentes práticas de suicídio por enforcamento ou por ingestão de veneno (para 
ratos/plantas/pragas agrícolas...) 
 

ESTILO DE VIDA: Pobre   Nível de Subsistência :   
⇒   pai alcoólico  → degradação inserção laboral → abandono laboral  ⇔ mãe-suporte familiar ⇔ 
        ⇔ sociabilidades providência - partilha da educação dos filhos com familiares: tia, madrinha, patrões 
        ⇔  filhos: trabalho infantil + adultez precoce 
        ⇔ restrição + precaridade: recursos / rendimentos económico-materiais + condições habitacionais 

 
SOCIABILIDADES: Afectivo-Relacionais e Psicológico-Emocionais:  
⇔ ambiente familiar: pai alcoólico-frágil + felicidade + amor + brigas entre os pais; 
⇔ pai  descontinuidade-instabilidade-abandono laboral + tentativa de suicídio 

 
SÓCIO-ESPACIAIS: Rupturas Espaciais, Carreira Habitacional (cf Caixa A2):  

      - migração interna no Alentejo (P. → T.N.);  
      - mobilidade residencial: em T.N. (6 locais); 
  
 

4  ESTRATÉGIAS  FAMILIARES DE LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA EMANCIPADA: 
⇒  sociabilidades providência 
⇒  abandono / interrupção do percurso escolar dos 3 filhos mais velhos → inserção laboral precoce 
⇒  rupturas espaciais: migração interna da família →  carreira habitacional desqualificadora  + 
⇒  mobilidade residencial   →  gradual promoção habitacional 
⇒  reconversão da trajectória laboral da mãe-suporte-familiar:  
      de P, empregada de limpeza → a TN, operária (tecidos e fiação) 
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CAIXA 6.2.    Trajectória  Identitária  de  Mafalda 

Momento 1  (1966  →→ 1975) 
FAMÍLIA E ESTRATÉGIA DE RUPTURA ESPACIAL: CARREIRA E PROMOÇÃO HABITACIONAIS 

 
MAFALDA 1 

 
HAB 1: “...um rés-do-chão... (...) dois quartos e uma cozinha, grande, nada mais; não tínhamos água, tínhamos 
que ir buscar a água fora; havia que ir lavar fora…”; 

Auto-avaliação da mudança  P  →  TN: 
pioria  das  condições  habitacionais 

HAB 2 :  “...donde já havia água, já havia tanque para lavar a roupa, tudo isso.” ;  
HAB 3: “...Logo outra vez mudámos, porque fomos assim como para as aforas a… da, do, da terra?...” ; 
 

Auto-avaliação da mudança HAB 2 →  HAB 3 :  
melhoria das condições habitacionais 
pioria  da  localização  residencial: arredores 

HAB 4: “... E logo já voltámos outra vez para TN (...) para outra casa pior (...) una casa de madeir… como de 
aa… por dentro tudo de madeira, com as divisões de madeira e tal. (...) a minha mãe saía às onze da noite e… 
costumávamos estar na rua até que a minha mãe viesse. (...) não tínhamos televisão em casa íamos a… ao café 
ver a televisão e… vivia com, estava vivendo com a gente uma tia minha. (...) Bom, estava a trabalhar, uma tia 
minha cerca da gente, uma irmã, meia irmã do meu pai porque era filha só do meu avô.” 
 

Auto-avaliação da mudança HAB 3 →  HAB 4 :  
 melhoria da  localização  residencial: retorno ao centro da povoação 

pioria  das  condições  habitacionais 
HAB 5: “...E… e logo já fomos para outra casa, que essa gostava, gostava muito porque tinha terreno com 
árvores, era um… um andar e detrás do andar tínhamos até uma cerejeira, que era tão amarga que não havia 
quem comece as cerejas, não?(...) Por ter uma cerejeira em casa era uma maravilha. Aí começou o meu irmão 
maior a… a ter pombos aa... (...) Pombos correios! (...) Aí começamos a ter, tínhamos um… um quintal e muitas 
coisas...”;  
HAB. 6: “... e logo daí já fomos para a casa d´onde agora vive a minha mãe e donde nasceu o meu irmão 
pequeno e aí leva, pois, bastante tempo; eu já estou aqui há… (...) e já vivíamos nessa casa. (...) e ali seguimos, 
ali sigue a minha mãe, claro que muda tudo porque... (...)Tinha três quartos, um salão, a cozinha e uma entrada 
grande e o banho e logo já… um pouco de quintal e… (...) e estava a explicar à minha filha donde é que 
dormíamos e que… disse-lhe: “− Pois, donde a avó tem agora a casa da costura, pois aí dormia o tio R. com o 
tio… F. e tal. Donde é agora a sala eu dormia com a minha irmã e noutro quarto dormia os avós e na entrada 
dormia fulano e tal” (...) porque incluso a sala grande logo já a minha mãe fez um quarto para os dois miúdos 
que não queriam dormir na mesma cama. (...) A gente dantes tinha de se aguentar e dormir na mesma cama, 
no?”. 

 
Auto-avaliação global da carreira habitacional: promoção habitacional  
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FIGURA 1    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE MAFALDA 
MOMENTO 2 (Junho/1975 →1981)   

1º. PSD / R :  4  ETAPAS     4  FASES de REACÇÃO 
 

FACTORES: Condição de Origem Nível de Subsistência + Casamento-Ruptura 
M: ESPOSA REPENTINAMENTE = M1 + M2 
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CAIXA 7    TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  DE  MAFALDA 
MOMENTO  2     (Junho 1975 →→ 1981/2) 

CASAMENTO-RUPTURA E PSD/R 
“ (...) ...os momentos  importantes… (...) pues... quando conheci o meu marido… 

que não esperava que em três meses (...) estivéssemos casados. 
Que ahora olhas p´ra trás e dizes: “− Porque o fizeste?” Pois porque tinha que passar assim eu...aa…tenho a 

conclusão essa que, que tinha que ser assim e… e passou. 
“´Táva”… (...) escrito, não?” (...) Costuma-se dizer: “− Ah! É o destino, está escrito. 

Mas eu também, isso creio que sim. (...)” (p. 66) 
 

MAFALDA 2 
CASAMENTO-RUPTURA:  quádruplo factor de desqualificação  identitária 

 
TERRITÓRIOS  IDENTITÁRIOS desqualificados: 
 
TERRITÓRIO  SOCIABILIDADES: níveis afectivo-relacional e psicológico-emocional:  

   -  idade; -  acontecimento rápido e não planeado; -  socialização omissa, 
TERRITÓRIO  TRAJECTÓRIA  LABORAL : 
        -  ele: desemprego; -  ela: auto-desemprego  ↔  insistência dele pª. casar 
TERRITÓRIO  ESTILO   DE   VIDA  POBRE :  
         empobrecimento do estilo de vida de subsistência : ambos: condição de origem pobre; ele: 
condição mais instável; ela: reforço ← desemprego 
TERRITÓRIO  ESTILO   DA  VIVÊNCIA  IDENTITÁRIA:  
         nível da perca de autonomia pessoal ← retorno à dependência familiar:  
           -  alojamento; -  sobrevivência/recursos; -  gestão do quotidiano; -  mediação de biscates  (dele) 

↓ 
     ENCADEAMENTO  de  RUPTURAS: 
 
 Casamento-Ruptura  -  sociabilidades  fragilizadoras          
 Casamento-Ruptura  -  suspensão  laboral 
 Casamento-Ruptura  -  empobrecimento:  privação absoluta 
 Casamento-Ruptura  -  dependência  identitária 

↓ 
PSD :  da subsistência  à privação absoluta    

1ª.   E T A P A    do   PSD/ R   do   Casal :  
 
1ª.   FASE   de   REACÇÃO  ( 9 meses) : INCAPACIDADE  de  SOBREVIVÊNCIA do  CASAL 
       Fragilidade  Interiorizada ,  Dependência  Instalada ,  
  
  2ª.   FASE   de   REACÇÃO  EMIGRAÇÃO  (Mar/1976) : 
        Luta-Resistência contra a Privação Absoluta  
        Ruptura Espacial:  Estratégia de Reinclusão 
 

MAFALDA 3 
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FIGURA 2.    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA  DE  MAFALDA 
MOMENTO  3  (1980→1986) - 2º. PSD / R :  5  ETAPAS     6  FASES DE REACÇÃO 

MAFALDA 7, DA NÃO-GRAVIDEZ  A MAFALDA 9, MATERNIDADE SOCIAL −  ADOPÇÃO 

 
 
 

 

2ª REACÇÃO: LUTA CONTRA A INSTALAÇÃO:  
M-Lutadora por informações e diagnósticos + Sofrimento + Inconformismo  
Natal de 1982 ou 83: 

2ª Vivência: PARTILHA do Problema pelo Casal 
ETAPA 3: ele aceita ser examinado: peregrinação médico-hospitalar: exames positivos;  
M8 = mulher-resistente e mediadora-esposa-imigrante implicada-não mãe não-culpada 

3ª. REACÇÃO: LUTA PELA EMANCIPAÇÃO:Casal -Confronto + Aceitação da Reconfiguração 
ETAPA 4: Procura de soluções para o Problema - 3 vias: mediação + Médico + Sacerdote amigo 

4ª. REACÇÃO: LUTA PELA EMANCIPAÇÃO:Casal - Negociação+ Opção: Adopção (processo) + 
Luta 

Inícios de 1986 até ao Verão: 
5ª. REACÇÃO: CONTORNO-DEFESA → ADAPTAÇÃO-INSTALAÇÃO: demora do processo +  
diálogo conjugal → Conformismo do Casal = Adaptação à condição de Casal s/ filhos → Desistência de Lutar 

1ªVivência: INDIVIDUALIZAÇÃO do Problema Comum 
ETAPA 1: a culpa de M antes da peregrinação hospitalar 

1ª REACÇÃO: ADAPTAÇÃO-INSTALAÇÃO: ele culpabiliza-a; ela interioriza a culpa 
M7 mulher-resistente e mediadora-esposa-imigrante implicada-não mãe culpada 

em 1982: Fragilidade + Sofrimento Calado 
ETAPA 2: a luta  solitária de M: peregrinação médico-hospitalar: exames negativos 

Até 1982: FACTOR SAÚDE DELE: IMPOSSIBILIDADE DE TER FILHOS 
TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS DESQUALIFICADOS 

Fisiológicos - Saúde + Sociabilidades: afectivo-relacionais e psicológico-emocionais +Societais: Cultura de 
referência/ de pertença + Simbólico-Representacionais + Estilo de Vivência Identitária 

“Pois começámos (...) vivíamos ainda em Rentería aa…foi (…) pouco tempo antes de entrarmos aqui a trabalhar. 
(...) Depois começamos (...)a pensar  em ter filhos... (...) ...eu queria ficar grávida e não havia maneira.(...) 
Então fui aos médicos, claro! Aa, porque a culpa sempre é d´uma e… (...) médicos p´ráqui, médicos p´ráli, 

creio que não houve médico em San Sebastian que eu não conhecesse (...) 
e até que um médico me disse que, que fosse também com o meu marido(...)”. (p.50) 

Desde Junho/Julho de 1986:  
ETAPA 5: Assumir Desafio / Mudança de tornar-se Pai e Mãe adoptivos  

6ª. REACÇÃO: LUTA PELA SOLUÇÃO REQUALIFICADORA : Resposta Organizada do Casal - Revisão da Decisão  →                
Superação  do  Problema – Adopção de uma bébé 

 

•M9 = mulher-resistente e mediadora-esposa-imigrante implicada-mãe adoptiva 
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CAIXA 8.     Trajectória Identitária  de  Mafalda 
Momento  4    (1988 /1994) 

3º.  Processo  de  Desqualificação / Requalificação  Identitárias 
“...daí eu creio que cresci um pouquito. Fiz-me mais valente assim...” (p. 29) 

 
 CONTEXTO  SOCIAL  PROBLEMÁTICO 

 Mafalda 11  Mulher ⇔Esposa⇔Trabalhadora  +  Ele 1 - Homem⇔Esposo⇔Trabalhador                                
⇊  

Adopção = Mafalda 12 ⇒ abandona trabalho formal 
Ele 2 graduado, acesso Univ. +  W  ⇒  substituição por Mafalda 10 ⇒  Mafalda 11 ⇒   

⇒   Esposa ⇔ Mãe adoptiva ⇔ Trabalh.ora Informal ⇔ Suporte Familiar    ⇒   Mafalda 12  ⇒  
⇒  Ele 3  1988, Lic. em Direito +  conciliação com trabalho  ⇒  substituição por M. ⇒  Ele 4  

⇊⇊                                ⇊⇊                                ⇊⇊  

 
 1ª  ETAPA   VIVÊNCIA  da  DOMINAÇÃO:  INDIVIDUAL  e  INSTALADA 
FASE  de  Reacção  1:   ADAPTAÇÃO: Secretária  de  Estudo =  Mafalda 13    

 
 
ESTILO da VIVÊNCIA IDENTITÁRIA: Esforço-sacrifício estratégico e Implicação: 
i) sobrecarga das tarefas-responsabilidades até aí assumidas:  
trabalho sistemático informal em casa i) todos os cuidados-educação da filha + ii) tarefas domésticas;  
ii)  desempenho de novas tarefas:  secretariado do estudo do marido; 

⇊⇊⇊                              ⇊⇊⇊                              ⇊⇊⇊  
Desqualificação  de  6  TERRITÓRIOS   IDENTITÁRIOS : 

  MATERIAIS:  restrição e contenção 
  SÓCIO-ESPACIAIS: uso do espaço-casa antroponómica 
  SÓCIO-TEMPORAIS: uso útil do tempo-suporte  do  projecto   
  SOCIABILIDADESafectivo-relacionais,psicológico-emocionais:  
                                           isolamento + solidão +  sentimentos  paradoxais (fragilidade  interiorizada) 
  SIMBÓLICO-REPRESENTACIONAIS : queda   ⇐  desvalorização: viuvez simbólica 
  ESTILO da VIVÊNCIA IDENTITÁRIA:  
                                                     dependência + humilhação-vergonha + inferiorização + dor  

⇊⇊⇊              ⇊⇊⇊              ⇊⇊⇊              ⇊⇊⇊                      
FASE  de  Reacção  2  :  INSTALAÇÃO – FRAGILIDADE  INTERIORIZADA  

⇊⇊      ⇊⇊      ⇊⇊      ⇊⇊      ⇊⇊      ⇊⇊      ⇊⇊       ⇊⇊  
 
 

   2ª  ETAPA   VIVÊNCIA SOCIAL: A  DOMINAÇÃO  CONJURADA   
 

FASE  de  Reacção  3 :  CONSCIENCIALIZAÇÃO : Mulher-floreiro  +  Esposa-criada 
 

      

         3ª   ETAPA   REQUALIFICAÇÃO  SOCIAL IDENTITÁRIA        
 

FASE  de  Reacção  4 : LUTA-REIVINDICAÇÃO pela  REQUALIFICAÇÃO Relacional 
FASE  de  Reacção  5 :  LUTA-IMPLICAÇÃO na RECONSTRUÇÃO  IDENTITÁRIA 

 Campos: Gestão-Suporte + Luta pela Dignificação + Afirmação Reivindicativa (Caixa 3.1.) 
 

 Mafalda 14  ⇒  Mafalda 15  Sujeito Social Suporte-familiar 
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CAIXA 8.1.     Trajectória Identitária  de  Mafalda 

 
Momento  4 - Processo  de  Requalificação  Identitária 

3ª  ETAPA do PSD / R       FASE  de  Reacção  4:  RECONSTRUÇÃO  IDENTITÁRIA 
ESTRATÉGIAS  de  REIVINDICAÇÃO  e  de  LUTA 

3   Campos  de  Reorientação  do  ESTILO  da  VIVÊNCIA  IDENTITÁRIA 
 

 
1–  CAMPO  DA  VIVÊNCIA-GESTÃO-SUPORTE: 

 
ultrapassar a acção antroponómica → Construção  da   VIVÊNCIA-SUPORTE-EMANCIPADA 
 
 TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS  
reorganização das práticas domésticas, familiares e laborais: partilha, distribuição e prioridades 

TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS 
reavaliação selectiva dos núcleos de sociabilidade anteriores;  abertura ao exterior; acção reflexiva 
 

 
2–  CAMPO  DA  LUTA  PELA  DIGNIFICAÇÃO IDENTITÁRIA 

 
TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS 

identificação de centros de interesse; acção de reforço identitário 
retorno à leitura: acção reflexiva e selectiva 
selecção de noticiários e documentários da TV; acção reflexiva 

⇓ ⇓ ⇓ 
 
 

auto-promoção informativo-cultural →  reconstrução global do quotidiano → 
→ auto-reposicionamento pela presença-pertença relacional 

 
 

⇓ ⇓ ⇓        ⇓ ⇓ ⇓ 
 

 
3- CAMPO  DA  AFIRMAÇÃO  REIVINDICATIVA  DA  RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

 
 

do quotidiano e dos Territórios Simbólico-Representacionais 
                 

pela reconfiguração da anterior presença antroponómica  no grupo de estudo 
  pela presença activa  nos tempos de convívio daquele  
  pela prática da argumentação 
  pela partilha dos núcleos de interacção  com aquele 

 
 

⇓ ⇓ ⇓     ⇓ ⇓ ⇓     ⇓ ⇓ ⇓ 
 

Mafalda−Sujeito Social Mulher 
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FIGURA 3.    TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA  DE  MAFALDA: OS 3 PSD/R 
 

 
 

 
 

 
 

1º. PSD/R: 4 VIVÊNCIAS ↔  4 ETAPAS, 4 FASES de REACÇÃO 
FACTORES:  CONDIÇÃO DE ORIGEM LUTA PELA SUBSISTÊNCIA  +  CASAMENTO-RUPTURA 

1ª ETAPA: Privação Absoluta↔M2: 1ª+2ª Fases de Reacção: M3,Emigrante Inesperadamente 
2ª ETAPA: M4, Esposa+E/Imigrante reticente, Vivência Individual 
3ª Fase de Reacção: RUPTURA ORGANIZADA do casal: Resistência-Luta 
3ª ETAPA: Casal Imigrante.  Precariedade + M. mediadora da reinserção laboral dele 
4ª Fase de Reacção: M5,Mulher-Esposa-Imigrante Implicada – Vivência Colectiva 
4ª ETAPA :  Requalificação do Casal Imigrante 
Carência  Relativa, M6, Mulher-Resistente-e-Mediadora-Esposa-Imigrante Implicada 
 

MOMENTO 3 ↔2º. PSD/R: 2 VIVÊNCIAS ↔  5 ETAPAS,  6 FASES de REACÇÃO 
FACTOR:  IMPOSSIBILIDADE DO CASAL TER FILHOS CARÊNCIA RELATIVA 

1ª Vivência:INDIVIDUALIZAÇÃO do PROBLEMA COMUM 
ETAPA 1: M culpada antes da peregrinação hospitalar  
1ª Fase de Reacção: Ele culpabiliza-a; Ela interioriza a culpa + Sofrimento Calado; M7 
ETAPA 2: Luta solitária de M: peregrinação médico-hospitalar (exames negativos) 
2ª Fase de Reacção: M.-lutadora-mediadora (consulta para ele) 

2ª Vivência: PARTILHA  do  PROBLEMA  pelo  casal 
ETAPA 3: Ele: peregrinação médico-hospitalar (exames positivos) - M.-suporte; M8 
3ª Fase de Reacção: Casal: Confronto  com Problema + Aceitação da Reconfiguração   
ETAPA 4: Casal: procura soluções para Problema  
4ª Fase de Reacção: Casal : Negociação + Luta + Opção = Adopção  
5ª Fase de Reacção: Casal: Contorno-Defesa - Desistência de Lutar 
ETAPA 5:Assumir Desafio / Mudança: ser Pai e Mãe adoptivos; M9                            
6ª Fase de Reacção: Resposta Organizada do Casal + Superação do Problema = Adopção 

MOMENTO 4 ↔  3.º PSD / R: 3 ETAPAS ↔  5 FASES de REACÇÃO 
CONTEXTO SOCIAL PROBLEMÁTICO: ADOPÇÃO 

1ª  ETAPA: Carência  Relativa  +  Vivência   Instalada   da  DOMINAÇÃO 
1ª Fase de Reacção: M : Adaptação  +  Esforço e Implicação Identitários 
M : DESQUALIFICAÇÃO  dos  TERRITÓRIOS  da  EXPERIÊNCIA  SOCIAL 
2ª Fase de Reacção: M Instalação - Fragilidade Interiorizada 

2ª  ETAPA:  DOMINAÇÃO  CONJURADA 
3ª Fase  de  Reacção:  M  CONSCIENCIALIZAÇÃO 

3ª  ETAPA : REQUALIFICAÇÃO   IDENTITÁRIA 
4ª Fase de Reacção: (ESTRATÉGIAS) REIVINDICAÇÃO + LUTA:  

Campos: Gestão-suporte + Dignificação Identitária+ Afirmação reivindicativa 
5ª Fase de Reacção:  RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 
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• Família:irmãos, pai, mãe, tia, ele 
• Colegas da escola primária e de 
passeio (feira, cinema) vizinhas 

• Amigas "amigas" 
• Conhecidas (amigas por necessidade 
ou interesse) 

• Trabalho: patrões,colegas 
• Sociabilidades da rua (brincadeira em 
criança; parque, caminhada diária 
quando adulta) 

• Saúde: Médico da mãe, Pediatra da 
filha 

• Conhecidos 

dela 

• Familiares: Primos afastados+conhecidos dele 
• Mediadores: de emprego+ da adopção (sacerdote, 
médico árabe, assistente social, médicos: 
ginecologista PB+ dele, emBarcelona) 
• Grupo de Colegas de estudo na Universidade 
• Visitas 
• Instituições: Religiosas, de Saúde e Ensino+ 
Serv. Sociais+de Imigração+Consulado  

•  Associativismo: de Emigrantes Portugueses 
• Vizinhança + Senhorios + Administrador e 
Condóminos 

de ambos 

• Família: irmãos/
cunhados imigrantes em 
França + em Lisboa, ela 

• Amigos da tropa 
• Companheiro de  
viagem de emigração 

dele 

FIGURA 4 – MAFALDA E O MARIDO: REDES DE SOCIABILIDADES 
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APÊNDICES  DO  CAPÍTULO TRÊS, 4.ª PARTE  –  PALOMA: APÊNDICES 9  

APÊNDICE 9  –  CAIXA 9 - TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE PALOMA  –  MOMENTO 1, p. 1 

 APÊNDICE 9  –  CAIXA 10 - PALOMA  –  MOMENTO 1, O PSD/R DA FAMÍLIA DE ORIGEM, p. 2 

APÊNDICE 9  –  CAIXA 11 - PALOMA  –  MOMENTO 1, O PSD FAMILIAR: AZAR-SORTE DOS MAIS VELHOS , p. 3 

APÊNDICE 9  –  CAIXA 12 - TRAJECTÓRIA IDENTITÁRIA DE PALOMA  –  MOMENTO 2, p. 4 
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CAIXA 9   TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  DE  PALOMA   
 

MOMENTO  1  (1961 → → 1970) 
MEIO SÓCIO-FAMILIAR DE ORIGEM: FAMÍLIA SIMPLES, HUMILDE E MUY FELIZ 

 
(...) vengo de una familia que nunca ha pedido nada a nadie, porque siempre hemos tenido lo suficiente  

para salir adelante y digo, va, pues problemas económicos no teníamos. (...) 
Hemos andado siempre muy bien arreglados, muy puestos, y claro, así hemos crecido...” (p. 9) 

 

TERRITÓRIOS SOCIETAIS 
Família alentejana, finais do Estado Novo: anos 60: nasce (1961) em Vila Viçosa 

TRAJECTÓRIA LABORAL 
AVÓS agricultores 
MÃE - T. estável e legal: modista; 
PAI: diversidade ocupacional + T. clandestina e de risco relativo: contrabandista; 
Estilo de Vida:  não carenciado  ⇐  RECURSOS: gestão autónoma 

TERRITÓRIOS:  ESTILO  DA  VIVÊNCIA  IDENTITÁRIA    E   SÓCIO-ESPACIAIS 
PAI: mobilidade geográfica⇒  pai-viajante + fruição-borga  = PAI-AUSENTE 
MÃE: fixação geográfica  = MÃE-PRESENTE ⇒ MÃE - Objecto da Rebeldia  de  P. 

TERRITÓRIOS SÓCIO-TEMPORAIS:  MÃE–Duração; PAI–FRUIÇÃO 

DINÂMICA FAMILIAR: ESTABILIDADE  +  HARMONIA 
Papéis Parentais  
MÃE: adequação conformista à ausência do pai  ⇒  MÃE - Objecto da Rebeldia  de  P. 
PAI: ausente   ⇒ PAI-REFERÊNCIA modelar de P. 

TERRITÓRIO  SOCIABILIDADES 
PAI: ⇔  PAI-REFERÊNCIA - sociabilidades plurais-diversificadas (psicológico-emocional + afectivo-
relacional) 

TERRITÓRIO  ESCOLAR  DOS  FILHOS:  REGULAR  +  IRREGULAR 
2 rapazes mais velhos: regular  ⇔   contínua  +  sucesso  =  Trajectória Exemplar 
casal de filhos mais novos: irregular⇔ insucessos + instabilidade  +  problemas comportamentais 

                        

 

(1967-...) DOENÇA–MORTE PATERNA  RUPTURA  PSD  FAMILIAR  

      

MOMENTO  2 
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Caixa 10   Trajectória  Identitária  de  Paloma 
Momento  1  (1967 → 1977) 

O  PSD/R  da  família  de  origem 
 

“(...) la amá no puede hacer frente a los gastos para hacer una carrera 
(...) al fallar el padre, se acabaron las carreras, ni para uno ni para otro (...)” (p. 21, s n.). 

 

1º. marco identitário:  DOENÇA-MORTE PATERNA (1967-70)  
 
 

IMPACTOS 
TERRITÓRIO SOCIABILIDADES:1ª Ruptura afectivo-emocional de Paloma +  

+ fragilização afectivo-relacional e psicológico-emocional de toda a família 
TRAJECTÓRIA  LABORAL: pai: suspensão; mãe: continuidade ⇒  rendimentos insuficientes 
ESTILO de VIDA  + RECURSOS: restrição aos rendimentos maternos ⇒   

⇒  empobrecimento ⇔  carências/privações relativas 
 

NECESSIDADE: multiplicar e diversificar fontes do finaciamento familiar  
 

ESTRATÉGIAS: REACÇÕES – RESPOSTAS ( LC PSD ) 
ESTRATÉGIAS  FAMILIARES: 
Interrupção da Trajectória Escolar dos 2 filhos mais velhos  para: 
Inserção Laboral dos 2 filhos mais velhos  ⇔  rejeição do destino profissional prescrito ⇒   

⇒  opção-única saída: alistamento voluntário ⇒  Guerra Colonial 
Reorientação e abertura da família a redes institucionais: Dependência + Rentabilização 

IMPACTOS das estratégias familiares: 
libertação:  familiar  e materna:  
- acesso familiar a direitos sociais e ajudas financeiras às famílias de militares em combate: 
- financiamento da escolarização do casal de filhos mais novos: internato católico 
- libertação familiar dos custos de manutenção semanal dos 2 mais novos 

ESTRATÉGIAS  MATERNAS: 
Dupla expectativa-rentabilidade do Internato de Paloma: 

inversão da instabilidade da Trajectória Escolar de P.  
controle do Estilo de Rebeldia Identitária de P. 

IMPACTOS das estratégias maternas: 
P. conclui  os 3º., 4º. e 5º.  ano liceais ao fim de 5 anos de internato 
continuidade do estilo da Trajectória Escolar: instabilidade  +  indisciplina-rebeldia 
crescendo do estilo identiitário rebelde de P. ⇒  opção = abandono dos estudos para trabalhar 

       IMPACTO  GLOBAL  das  Estratégias  de  LCP        
      MELHORIA  GLOBAL  dos  RECURSOS  FAMILIARES       

   empobrecimento familiar-Tropa=SORTE  dos 2 mais velhos    
   2 mais velhos: carreiras de sucesso = acomodados    
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Caixa 11   TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  DE  PALOMA      
MOMENTO  1  (1967 → 1977) 

O PSD FAMILIAR: AZAR-SORTE DOS MAIS VELHOS 
 

“(...) Mis hermanos están estupendamente.  
Viven sin problemas ninguno, de ninguna clase. 

 Ya sabes, eso de entrar en el ejército, es trabajo para toda la vida, te da seguridad (...) 
 si eres buen profesional, ¿qué problemas económicos tienes?, ninguno. 

Y viven bien.(...)” (p. 20, ss. nn). 
 

 RUPTURA - DOENÇA-MORTE PATERNA (1967-70)  
  

CONTEXTO Familiar: EMPOBRECIMENTO 
CONTEXTO  SOCIETAL: BOA = não crise de emprego 

  
 A Z A R 
  

 A Z A R = NECESSIDADE: multiplicar e diversificar as fontes do finaciamento familiar  
      

 A Z A R = PARTICIPAÇÃO  dos  dois  irmãos  mais  velhos 
 
 

  
Interrupção da Trajectória Escolar = azar    =  SORTE 

  
Possibilidade de construir  e  escolher  projectos pessoais de vida  =  SORTE 

  
Inserção Laboral: alistamento voluntário na Instituição  Militar = azar    =  SORTE 

  
Guerra Colonial = azar    =  SORTE 
  sofrimento +  sacrifício +  risco de vida = azar    sãos  e  salvos  =  SORTE 
  Concetização-Realização da T. E.   = SORTE 
  Concetização-Realização dos projectos pessoais de vida  = SORTE 
  

Casamentos  ricos     = SORTE 
                                    
CARREIRAS de SUCESSO  =  VIDAS ACOMODADAS 

SORTE  
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CAIXA 12   TRAJECTÓRIA  IDENTITÁRIA  DE  PALOMA  

Momento  2  (1977 → 1994) 
Da  Autonomização  às  Ruptura →  Banição  familiar 

“(...) al estar independizada de la familia (...)pues me he desmadrado un poco, he vivido un poco 
así, a lo loco (...)” (p. 2). 

 
1ª FASE: autonomização familiar (1977-1983/4) 

início da TRAJECTÓRIA LABORAL (1ª. fase) de P. (Porto, 1977) 
TRAJECTÓRIA ESCOLAR de P.:continuidade (instável-descontínua) 
estilo de VIVÊNCIA IDENTITÁRIA: FRUIÇÃO-BORGUISMO 
AUTO-AVALIAÇÃO : 

período de desmame  ⇐ traço  identitário: AUTONOMIA 
vivências de libertação-liberdade  ⇐ traço  identitário: AUTONOMIA 
Ensino = oportunidade desperdiçada ⇐ traços  identitários: REBELDIA+FRUIÇÃO-BORGA 

AUTO-AVALIAÇÃO  GLOBAL: 
NÃO  ARREPENDIMENTO ⇐ 1º traço  identitário: ORGULHO 

CONVITE  para  FÉRIAS  em  SALAMANCA 
   

2ª FASE: emigração voluntária  (1983/4-1994) 
AVALIAÇÃO FAMILIAR: 

desacordo mãe+irmãos ⇒conflitualidade  mãe-P; conflitos pontuais mãe-vizinha anfitriã de P. 
ULTIMATUM  da  mãe  a Paloma   ⇒  BANIÇÃO  familiar de P. 

 
2º traço identitário:  ruptura sócio-espacial  ⇔ banição  familiar 

 
 TRIÂNGULO  PRECÁRIO: vivência de ERRÂNCIA diferente-inferior 

carreira voluntária de desvio social  ⇐    traços  identitários: RISCO  +  ORGULHO 
2ª fase da TL: precariedade   
territórios SÓCIO-ESPACIAIS: mobilidade geográfica: migração interna em Espanha; condição 
ilegal de emigrante 
 AUTO-AVALIAÇÃO : 

continuidade laboral 
promoção  identitária: viajar =  aprender  +  sociabilidades diversificadas e enriquecedoras 

                                       
3ª fase da TL:  desemprego desde 1988=6 anos [⇔ actividade laboral durante apenas 4 anos] 
Sociabilidades: início de relação amorosa  ⇒ 2  anos  de  vida  conjugal desde 1991/92 

AUTO-AVALIAÇÃO / Transacções Identitárias: “VIVIENDO  BIEN”  
Comparação e Auto-Classificações Sociais + Territórios Simbólico-Representacionais: 

⇐ traços  identitários: ORGULHO + BORGUISMO  + RISCO + REBELDIA 
TÁCTICA  IDENTITÁRIA PARADOXAL: vivência diferente-superior  porque LIVRE 

 
CONTEXTO  PROBLEMÁTICO    Factor do PSD 

 
Momento  3 
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APÊNDICES DO CAPÍTULO TRÊS, ENTREVISTAS: APÊNDICES  10 

 
APÊNDICE  10 - 1. – ENTREVISTA DE SARA (CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE) 

APÊNDICE  10 - 2. –  ENTREVISTA DE ESMERALDA (CAPÍTULO TRÊS, 2.ª PARTE) 

APÊNDICE  10 - 3. –  ENTREVISTA DE MAFALDA (CAPÍTULO TRÊS, 3.ª PARTE) 

APÊNDICE  10 - 4. –  ENTREVISTA DE PALOMA (CAPÍTULO TRÊS, 4.ª PARTE) 

APÊNDICE  10 - 5. – ENTREVISTA DE AMÉLIA (CAPÍTULO TRÊS, 5.ª PARTE) 
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APÊNDICE 10 -1 – ENTREVISTA DE SARA (CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE) 
 

Entrevistadora- (…) Estava-me a dizer, aa… antes de, das outras coisas que, que vamos conversar, mas isso 
que me estava a dizer, de… de aqui aa… de gostar de ser Portuguesa!? 

Sara- Estou encantada de ser Portuguesa, em primeiro lugar, moro há aqui vinte e dois anos, o meu marido é 
Espanhol, tenho três filhos, soy encantada de ser Portuguesa, gosto muito de cá estar em San Sebastian, porque es uma 
terra muito encantadora, mas Portugal em primeiro lugar!, isso é até à morte, Portugal em primeiro lugar! Os meus 
filhos também gostam muito de Portugal; y, claro!, quando viemos de, de Portugal chorei muito. Foi triste, claro, 
deixei os meus pais, tinha vinte e um ano. 

E- Hum, hum. 
 S- Não gosto de falar muito disso, porque me… me emociona muito!, vamos!, deixei os meus pais ali, vim ṕ ra 

cá, claro!, tinha que seguir o meu marido, vinha “ṕ ráqui” a trabalhar, pois, lo segui. Passamos muito mal porque, 
claro, chegares aqui a uma terra que não é tua, fora de uma, de umas…! Vamos!, não sei como dizer?, una, unas, 
distinto!, vamos!, um ambiente distinto, totalmente distinto a nós em Portugal… 

E- Pois. 
 S- … hoje em dia está, mais ou menos, igual, mas então naquele tempo, não entendiam os Portugueses! 
E- Hum, hum. 
S- Claro, vais a una tienda, vais a um… a comprar qualquer coisa e não entiendes, não sabes o que pedir! 
E- Hum, hum. 
S- Então passei mal; eu muitas vezes ia, iba à compra, com a bolsa como iba vinha com ela vazia, que não 

entendia. E lembro uma vez que queria comprar ovos… 
E- Hum, hum. 
 S… e não sabia pedir ovos!… 
E- Hum, hum. 
 S- … e yo com as mãos simulava que partia e “botava” na sertã, yo fazia de tudo e a senhora não me entendia, 

porque eram Bascos, claro!, em Rentería! 
E- Hum, hum. 
 S- E ao final, viram o último recurso, claro!, como me faziam falta os ovos, eu comecei a cacarear como uma 

galinha. 
E- Hum, hum. 
 S- E a senhora me entendió e me deu; mas, mas pessoas que sempre me trataram, e nunca!, isto vai, está 

gravando, y no me importa, porque eu sempre com las pessoas Bascas, o que são as pessoas Bascas, aqui no País 
Basco sempre me trataram de maravilha!, nunca tuve, vamos, uma percalço con alguién! 

E- Hum, hum. 
 S- Sin embargo com Portuguesas, e com pessoas de Galicia, aunque me marido é Galego, já tive! Já tive… 
E- Hum, hum. 
S-  … porque, uma, os Gallegos diziam que os Portugueses vinham “ṕ ráqui” a tirar o trabalho aos Espanhóis, e 

eu, claro, eu les cantava, porque lhes dizia: quando uma pessoa emigra do seu país, ṕ ra fora, busca o pão dos filhos!, 
senão não saía da sua terra! “P á” passar fome e “ṕ a” passar miséria, pois estou na terra que estou!, na minha terra!, 
vamos! Então eu vim “ṕ ráqui”, pois, yo não foi o meu caso, que o meu marido era Espanhol e trabalhava, tinha 
trabalho, pero os nossos, os Portugueses que vinham, pois, se igual, a uma pessoa Espanhola, daqui, pediam cinquenta 
mil pesetas a soldo ṕ ra ir a la mar, pois, um Português, pois, a lo mejor iba por vinte e cinco ou trinta; porque os 
Portugueses são muito, são muito valorados aqui, porque são muito trabalhadores! 

E- Hum, hum. 
 S- Querem muito, porque, são muito trabalhadores, os Portugueses. Bem, há de tudo, hay bons, hay maus, há 

pessoas que, bem, mas, a maioria… 
E- Sim. 
 S- … gente muito valorada! Então, claro, com pessoas Portuguesas, isso era com os Espanhóis por o tema do 

trabalho, e tal. Com pessoas Portuguesas o problema que tinha eram, porque muitas Portuguesas, quando estiviemos a 
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Portugal, todas nos conhecíamos, mas depois de levarmos uns aninhos aqui em… San Sebastian, pois, já queremos 
ser Espanholas. 

E- Sim. 
 S- Já queremos aparentar, não é ser Portugueses, aparentar ser Espanholas. 
E- Sim. E não concorda com isso!? 

 S- E não estou de acordo! 
E- Hum, hum. 
 S- Porque yo posso falar muito bem o Castelhano, “ṕ a” defender-me donde estou, lo vejo fenomenal. 
E- Hum. 
 S- Mas, com isso no quer dizer que eu renegue a minha língua Portuguesa. 
E- Hum, hum. 
 S- Para nada!, já disse ao princípio, para mim Portugal é até à morte! E no dia que me morra, a Portugal me têm 

que levar, isso tenho, tanto que tenho uma apólice de seguros… 
E- Hum, hum. 
 S- … a minha família, mi marido quer ir “ṕ a” Galícia, “ṕ a” terra dele, claro!, aí está! 
E- Hum, hum. 
 S-  … el vá a su tierra y yo: “no si vos ocurreis… es que ni pensais em enterrar-me aqui na Galícia, a mi, a 

Portugal!” Eu quero ir “ṕ a” Portugal, donde, onde eu nasci, terminarei. Então, com as pessoas Portuguesas, pois, não 
querem falar Português. Querem, falamos entre Portugueses, falamos entre Portuguesas, porque temos que falar entre 
nós… 

E- Hum, hum. 
 S- … a lingua Espanhola? 

E- Hum, hum. 
      S- Quando as pessoas Bascas, daqui, são Espanholas e Bascas… 

E- Hum, hum. 
 S- … entre eles falam Basco! 

E- Pois. 
S- “P á” não olvidar, “ṕ a” não esquecer as l… a lingua deles, e a mim parece fenomenal! 
E- Pois. 

 S- Eu também quando estou com amigas Portuguesas, pois, falo Português!  Vou numa excursão, pois, a minha 
música é Portuguesa!, “tou” na minha casa, pois é música Portuguesa! Que… eu já lhe mostrei logo, no?, toda, 
toda a música tenho Portuguesa, e quando vou a Portugal, tudo lo que posso de Portugal, trago! 
E- Hum, hum. 
S- Que incluso!, onde trabalho eu, os meus chefes puseram lá uma nova… não sei, um aparatito que le põem 

umas antenas… 
 E- Sim. 
 S- … e apanham todos os canais: e o outro dia me deram surpresa, a mim, estavamos a comer e… (os senhores, 

os, os patrões, muito boas pessoas, levo seis anos, são umas pessoas como se fora minha família)... 
 E- Hum, hum. 
S- …e puseram a, a, a mudar as, os canais na televisão… 
E- Sim, sim. 
S- … e nisto o que eu vejo ali!?, “Radiotelevisão Portuguesa”, digo: “− Olha Portugal!.”. (Risos de E..) Chorei! 

Chorei emocionada… 
E- Claro. 
S- … porque, parece que quando vês!, a bandeira Portuguesa, ou ouves qualquer coisa Portuguesa, a mim me 

choca muito! Então, estavam a dar, que isto, eu não sei esse tema, de um moço que matou não sei quantas pessoas, lá 
em Portugal, em Pe… 

E- Hum. 
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S- … que… estava a ser o juíz, e tal, que era o… tribunal, estavam a sair, digo: “− Ai!, por favor, Rafael, deixa-
me ficar aí, quero vêr Portugal!” E disse: “− Olha, em Portugal, quando era rapariga, eu não sabia o que, o que 
significava Rádio… era la R. la T. e la P. e sabes o que inventei eu?, ratos, toupeiras, pardais! Quando era miúda. 

E- Sim. (Tom de riso) 
S- Diz ele: “− Como eu, como eu digo: ratos, toupeiras, pardais. Radiotelevisão Portuguesa. 
E- Sim. 
 S- E yo, mas, o que eu ouvi, vamos!, o que era falar de Portugal! 
E- Claro. 
 S- A tradição Portuguesa. E como essas coisas, muitas coisas, histórias, que não são histórias que foram 

realidades… 
E- Pois. 
S- …que às vezes, às vezes, por exemplo, o dia 13 de Maio, não temos ajuda nenhuma!, nós mesmas, umas 

quantas Portuguesas… 
E- Hum, hum. 

 S- …−que logo já lhe “amostrarei”, que tenho aí os folhetos−… 
E- Hum, hum. 
 S- … então nós, vários Portugueses, pensámos: porque não fazemos o dia 13 de Maio?, já que não podemos ir a 

Portugal? 
E- Hum, hum. 

 S- Porque não fazemos aqui, na nossa igreja?… 
E- Hum, hum. 

 S- … uma Nossa Senhora de Fátima, trazer de Portugal… 
E- Hum, hum. 

 S- … e fazer o dia 13 de Maio, como se fosse em Portugal? Pois, o conseguimos!  
Entre várias, muitas não quiseram colaborar, as que quisemos colaborar, colaborámos, demos um tanto de dinheiro… 

E- Hum, hum. 
S- … uma pessoa foi a Portugal, trouxe uma Nossa Senhora de Fátima quase do tamanho da Virgem de Fátima 

que temos em Portugal… 
E- Hum, hum. 
S- … nos trouxeram; falámos com o padre, nosso, da igreja, que eu tenho muita confiança e isso 

(imperceptível)… 
E- Hum, hum. 
S- … e comentei, e ele disse: “− Pois sim.” Temos a Nossa Senhora de Fátima, todas as semanas mandamos-lhe 

flores! 
E- Hum, hum. 
S- Quando vamos a limpar a igreja, siempre estamos com a Nossa Senhora de Fátima, siempre! Aí a temos na 

igreja! E o dia treze de Maio… 
E- Da igreja daqui? 
S- Da igreja daqui!, de Trintxerpe, a igreja, é a igreja de Nossa Senhora do Carmen, a temos ali. E o dia treze de 

Maio é muito bonito!, e, e este ano já vem no rádio em San Sebastian, que eu já falei, igual, vem… rádio San 
Sebastian vai vir o dia 13 de Maio, estou a fazer tudo isso, porque, claro, é uma coisa nossa, então, nesse momento, 
pois, intentamos fazer com a associação de Portu… Portuguesa de Astigarraga. 

E- Hum. 
S- Mas não quis. 
E- Hum, hum. 
S- O primeiro ano fizemos. 
E- Hum, hum. 
S- Mas o segundo ano já vimos que aí havia uma, um… era um sistema, era um sistema de ganância. 
E- Hum. 
S- E a mim não me gusta, eu por dinheiro num, num gosto de fazer; gosto de fazer coisas com vontade. 
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E- Hum, hum. 
S- Então, fazemos, lhe pomos um altar muito bonito, pedimos às Portuguesas e às pessoas Espanholas, que 

queiram colaborar, quinhentas pesetas cada pessoa, nesse mês de Maio, dia 13 de Maio, “ṕ a” fazermos a missa, 
porque, claro!, temos a missa não nos, não nos, não, casi não pagamos nada, porque o padre é muito nosso amigo; 
mas, claro, chamamos um pianista, não somos, não somos artistas de cantar, nem somos de coros, nem nada, mas 
fazemos um sacrificio, que o dia que gravemos, que saia tudo bem, vou mandar gravar este ano… 

E- Hum, hum. 
S- … e já  −com a direcção podemos mandar a cassete ṕ ra ver que isto que estou a dizer que é ver…, es, é 

verdade, não é mentira nenhuma!−… 
E- Sim, sim. Claro. 
S- … temos um pianista, pagamos ao moço de, dar-nos de, claro!, ele com o, com o pouco que ele sabe, que ele é 

músico, mas, ele tem que nos preparar! 
E- Claro. 
S- E, começamos os ensaios, por exemplo, começamos hoje os ensaios… 
E- Hum, hum. 
S- … até Maio, a cantar, os cânticos de Nossa Senhora de Fátima. Lhe pomos as flores, falamos com as freiras, e 

pomos as flores, e que tal, to… todo esse dinheiro que nos pedimos, temos fotocópias, ponemos por todo o lado, por 
toda a rua, ponemos cartazes da Nossa Senhora de Fátima, por todo, por todos sítios! E muita gente vem, a igreja… é 
só visto! 

E- E também Espanhóis? 
S- Gente Espanhola, repartimos lenços, “ṕ a” dizerem adeus no último cântico, o adeus à Nossa Senhora, muita 

gente Espanhola não entende, mas a emoção que lhes entra, choram! 
E- Hum, hum. 
S- Encantados! Houve um ano que fizemos, quizás o primeiro, ou o segundo ano?… 
E- Hum, hum. 
S- … segundo ano, parece que foi, que fizemos, típico Português, “despois” da missa um pequeno, um pequeno 

lunch… 
E- Sim. 
S- … no salão; fomos criticadas!, pelas Portuguesas. 
E- Hum. 
S- É triste! É triste. Então, fizemos, estivemos três dias seguidos, umas cinco ou seis, não havia mais… 
E- Hum, hum. 
S- … fazer o típico bolinhos de bacalhau, mandaram vir pão de, de milho de Portugal, vinho Gatão de Portugal, 

que mandámos vir, fizemos tremoços, azeitonas, mandámos vir coisas nossas de Portugal, ṕ ra fazer um pequeno 
lunch. 

E- E vocês cozinharam tudo? 
S- Cozinhámos, até, tivemos, tivemos que cantar na missa, era um Domingo, coincidia, cantar no Domingo ṕ la 

manhã, na missa. Estivemos até às três da tarde, até às três da manhã na noite de vispera… 
E- Pois. 
S- … umas quantas, a X e eu, umas quantas, bueno, umas quantas. 
E- Eu não revelo os nomes. 
S- Então, na hora de comer, na hora que terminou a missa, porque somos tantos Portugueses!, tantos 

Portugueses!, que somos aqui, não me refiro nem a San Sebastian, nem na… 
E- Sim, sim, sim. Sim, aqui na zona, sim.  
S- … me refiro aqui! Para trabalhar não veio ninguém, ninguém! 
E- Hum. 
S- Mas “ṕ a” hora de comer… e logo, claro, botámos música Portuguesa e vai logo todo o mundo ali, pois, o que 

era típico nosso Português uma, uma alegria, uma festa nossa, Portuguesa, pois, não fizemos mais. Não fizemos mais, 
porque não podíamos… 

E- Pois. 
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S- … porque foram muitas críticas. Gente Espanhola ficou encantada, mas os nossos Portugueses, parece 
mentira, que somos Portuguesas, mas é a verdade, somos… (suspiro) não sei, como… assim (me foge a palavra), 
maus, uns “ṕ ós” outros. 

E- Hum, hum. 
S- Se vimos uma pessoa Portuguesa, nossa, enterrada na lama… 
E- Hum, hum. 
S- … em lugar de ajudar-la a levantar, enterramos mais. 
E- E entre os Galegos?, em geral, que, que emigraram “p áqui”? 
S- Entre os… 
E- Também acha que têm… 
S- Sim. 
E- … essa relação? 
S- Sim. Yo não sei porquê, se é pela, pela raiva!, ou… inveja, eu não sei o que, o que pode passar, em lugar da 

gente, pessoas emigrantes, ajudarem-se uns aos outros, pois estamos fora das nossas terras… 
E- Claro. 
S- … não! Entre os Gallegos passa o mesmo. 
E- E entre os Bascos? 
S- Os Bascos são muito unidos, porque hay muitos Bascos em… América… 
E- Ham, ham. 
S- … nas Américas, em Texas, hay muitos Bascos, porque todos Domingos na televisão dá. 
E- Hum, hum. 
S- No canal Basco, no canal Gallego… 
E- Sim. 
S- … dá aqui. Então, claro, dá o que, pois, as pessoas Bascas que emigraram “ṕ a” Argentina, Texas… 
E- Hum, hum. 
S- … esto… Ama… Amazonas, tudo por aí… 
E- Sim. 
S- … tiene muitos, muita gente Basca, e estão unidos!, quando isso, é ao que me refiro, quando hay una, vamos, 

uma cena, por exemplo, o dia de San Sebastian… 
E- Sim. 
S- … os Bascos aí se juntam todos e fazem umas festas que es, vamos, es emocionante a festa que fazem todos 

os Bascos; porque motivo, nós os Portugueses não fazemos? Yo há pouco tubo um problema com uma Portuguesa. 
E- Hum. 
S- Yo chamei um rádio e, falei… 
E- Sim. 
S- … porque sou emigrante, e me fizeram uma classe de perguntas, esse tal senhor no rádio. 
E- Portanto, é um programa que fala sobre os emigrantes? 
S- É um programa que falam sobre os emigrantes… 
E- Hum, hum. 
S- … é um programa feito “ṕ ráqui” “ṕ a” Espanha, mas claro!, se chamam uma pessoa Portuguesa pelo acento 

que temos, notamos que somos Portugueses. 
E- Pois. 
S- Esse senhor me fez uma pergunta: “− De donde és?” Esto foi um programa da noite, eu disse: “− Soy de 

Portu… soy Portuguesa.” Eu não tenho por que encobrir que sou Portuguesa, sou Portuguesa. “− E de que parte?” “− 
Eu, bueno, eu pertenço, pertenço, pois, de P, pois, a vinte e tal quilómetros de Porto, pois, PV e tal.” Bueno, e bem, 
entonces, esse senhor me disse: “− Então, que tal?, quando… vir de uma terra ṕ ra outros costumes, “ṕ ráqui” “ṕ rá” 
Espanha?” Como foi, eu contei o passado, como já contei que vou muitas vezes à compra e que… eram umas 
costumas distintas e que passei muy mal, chorei muito, admirava muito a minha terra, os meus pais, a minha família, 
as minhas tradições, echaba de menos, não tinha nenhum filho, tinha apenas a minha irmã que trouxe “ṕ ráqui” 
pequenina, pequenina 
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E- Hum, hum. 
S- Echaba muito de menos, a minha terra, claro! Mas, ao vir “ṕ ráqui” e estar aqui, pois, passar os anos, nascer os 

filhos, já me fui habituando. Falo Castelhano, porque me faz falta, “ṕ a” estar aqui, claro, “ṕ a” viver tenho de estar 
aqui “ṕ a” falar o Castelhano. 

E- Hum, hum. 
S- Mas, esso, o que disse antes não renego! Então, esse programa, esse senhor do programa disse-me ṕ ra mim: 

“− Pois a, a ver se, se cha… se dizes a algumas companheiras mais, paisanas tuas… 
E- Hum, hum. 
S- … que chamem, mulheres dos marinheiros… 
E- Hum, hum. 
S- … porque estais sós… sabes?, a vida de um marinheiro é muito dura, e das mulheres, das esposas também, 

porque estais sózinhas e fazeis de mãe e de pai.” E nessa palavra que esse senhor me dizia, a mim me chocava. Então, 
eu comecei a, a correr a voz, a chamar amigas minhas Portuguesas… 

E- Hum, hum. 
S- … “− Olha!, fulanita chama o rádio, que tens um programa muy bonito!” 
E- Hum, hum. 
S- Amigas minhas que chamaram. E entre umas e outras foi, fizemos uma audição, aqui, na zona esta… 
E- Hum, hum. 
S- … que o senhor diz mesmo: “− Graças esta, à K, temos uma audição, nesta zona, muito boa, por aqui.” Então, 

claro, eu, no rádio, pois eu disse, esse senhor me convidou um dia a ir ao programa, ao rádio falar, e eu fui! 
E- Claro. 
S- Yo tão tranquila!, que fui com os meus filhos, levei a minha filha mais velha, o namoro da minha filha me 

levou, e fui. E, claro, muito encantado!, então o senhor me fez perguntas, e eu que s… porque nesse momento havia 
um moço que era Andaluz. 

E- Hum. 
S- E por lo visto, tinha uma voz muito bonita, e esse senhor disse “ṕ a” ir a cantar e ele, e ele então pediu perdão às 

pessoas aqui no País Basco… 
E- Hum, hum. 
S- … que, igual, muita gente daqui que não gostava que ele cantasse, porque ele é Andaluz, cantar Andaluz, 

claro… 
E- Hum, hum. 
S- … yo, yo contestei, yo disse ṕ ra esse moço: “− Não tenhas vergonha de cantar o Andaluz!… 
E- Hum, hum. 
S- … porque es tu terra!, donde tu nasceste!,… 
E- Hum, hum. 
S- … como yo sou Portuguesa.” Eu quando em casa “́ tou” triste, eu como, me encanta a música, toda a classe de 

música me encanta, e mais a minha música Portuguesa, e disse: “− Eu quando estou em casa, estou triste, eu estou, 
assim, um pouco, vou buscar a minha música Portuguesa, ponho-me a cantar os fados!” Os fados cantava a minha, 
tinha a minha mãe, que cantava muito bem e, pois, eu ponho-me a cantar. E as minhas filhas já sabem: fados, quando 
eram pequenas… 

E- Pois. 
S- “− Mãe, canta tal fado.” E eu estou orgulhosa de ser Portuguesa!, de cantar a minha língua. Então, eu isso, tudo 

isso saíu na, na emissora, na antena… 
E- (imperceptível) ? 
S- … saíu na rádio. 
E- Claro. 
S- E, claro!, havia muitas paisanas minhas a ouvir. Isto foi um Sábado, e o Domingo fui à missa. Fui à missa das, 

do meio dia, e ao sair da missa essa moça… me encontrou… 
E- Hum, hum. 
S- … e diz: “− Oi!, esta noite ouvi-te falar no rádio. 
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E- Hum, hum. 
S- E eu disse-lhe: “− Pois sim. E quê?” E me diz ela assim: “− Ah!, estube tudo muito bem, porque falaste da 

Nossa Senhora de Fátima, da missa e tal…” Digo assim: “− Mas não sei…” Digo: “− Não chamas tu porque não 
queres! Eu estou farta de dizer a todas as nossas Portuguesas que chamem!” E diz: “− Ah!, eu não cha… não chamo 
porque eu falo Português.” Digo: “− Eu também falo Português, que sou Portuguesa. 

E- Hum, hum. 
S- Mas tu, como todas, mais ou menos, falamos um pouco bem o Castelhano, pois falas como sabes. Porque 

fulanita e voltanita chamou,… 
E- Hum, hum. 
S- … e também se notava que eram Portuguesas!” 

 E- Hum, hum. 
S- “− E não, mas, esteve tudo muito bem, mas o que não gostei foi que dissesses que estavas orgulhosa de seres 

Portuguesa.” Disse: “− Então, mal!” Vim ṕ ra casa chorei! Eu disse a essa pessoa: “− Bem, yo porque tenho que 
negar que sou Portuguesa? Se são Portuguesas as minhas raizes!? A minha raiz, os meus pais me deram em Portugal! 
E eu nasci e cresci, fui mulher, em Portugal! Vim “ṕ a” uma terra que não é minha; lhe agradeço muito, porque é a 
terra que me está a dar o pão, mas, com isto não quer dizer que eu renegue a minha pátria!, rapaz, para nada!Tenho 
nacion… tenho nacionalidade Espanhola, quando fui fazer nacionalidade Espanhola chorei, porque me disseram que, 
então naquele tempo, no ano 77… 

E- Pois. 
S- … não havia doble nacionalidade, era somente a Espanhola… 
E- Ham, ham. 
S- … e eu tinha que fazer ṕ los meus filhos!… 
E- Pois. 
S- … “ṕ la” filha que ti… tinha-a pequenina, de sete meses, naquela altura… 
E- Pois. 
S- … e eu não podia ir “ṕ a” Portugal e levar a minha filha comigo, tinha “q́ ir” o pai a acompanhar… 
E- Hum, hum. 
S- … e então eu me vi obrigada a fazer a nacionalidade Espanhola, mas eu nunca pensei! −e isto lo digo com o 

coração nas mãos, e “ṕ la” boa sorte dos meus filhos, isto que eu vou dizer; mi marido não está presente, mas se 
estivesse presente ele justificava−, fomos, e ele, claro!, um senhor, um juíz, com um… cacharro1, uma coisa destas de 
quatro picos, eu não sei como lhe, como lhe chamam?… 

E- Sim. 
S- … não tenho estudos, não sei… como se chama esso, e “́ tava” a bandeira Portuguesa!, a bandeira Espanhola 

a outro lado!, e o senhor juiz me disse ṕ ra mim: “− Bem, aqui tem a senhora a bandeira Portuguesa e a bandeira 
Espanhola, tem que pôr a mão, a mão na bandeira Portuguesa!, e tem que dizer a palavra: renuncio a Portugal! Se a 
senhora não diz que não renuncia a Portugal, não lhe podemos dar, dar a nossa nacionalidade.” E eu olhei “ṕ a” meu 
marido, as lágrimas me saltaram! E diz ele, e fez assim ṕ ra mim como dizendo: “− Claro!, renuncias, mas, é a tua 
pátria, mas, tch, “ṕ a” nacio… “ṕ a” nacionalidade tens que fazer isso.” Então eu com a bandeira, com a mão na 
bandeira Portuguesa, a bandeira pequenina… 

E- Sim, sim. 
S- … e tive que dizer, o senhor, o senhor esse, perguntava-me, o juíz perguntava-me: “− Renuncias tu pátria?” E 

eu tive que dizer, pois: “− Renuncio, sim.” Vim ṕ ra fora, claro, me deram a nacionalidade, cheguei cá fora, disse 
“ṕ ó” meu marido: “− Eu chego a saber que a mim me mandam fazer isto!, de renunciar a bandeira… 

E- Hum, hum. 

 
1 Isto é: “ (…) vasilha ordinária; caco, pedaço de loiça quebrada; coisa sem valor; (…) (CAVERO, David Ortega 
(1990), Dicionário Português-Espanhol. Espanhol-Português, Barcelona, Editorial Ramón Sopena, S.A. (nova 
edição revista e atualizada por Julio da Conceição Fernandes), Tomo II : pp. 777). 
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S- … a mim já não, já, de verdade!, não vinha aqui fazer…, já, já podia estar aqui um montão de anos sem ir a 
Portugal, mas eu a bandeira portuguesa não a renunciava!” Me doeu muito. Então, o que estavamos a falar antes, 
dessa companheira. 

E- Sim. 
S- E disse-lhe: “− Eu tenho a nacionalidade Espanhola há muitos anos, creio que fui das primeiras Portuguesas, 

mas eu não renego a minha pátria! E tu porque tens que renegar a, a nação?, a língua tua?” Diz ela: “− Ah!, porque não 
tens porque dizer, não tens porque dizer que és portuguesa, porque tens que andar aí a comentar aos quatro ventos que 
és Portuguesa?” Disse: “− Porque não tenho que comentar aos quatro ventos: soy Portuguesa!? “Atão” uma pessoa 
Espanhola, quando vai fora diz: eu sou Espanhol, estou orgulhoso de ser Espanhol!, eu que não tenho que dizer que 
estoy orgulhosa de ser Portuguesa!? Acaso Portugal es alguna mierda!?” −perdonando a palavra−… 

E- Hum, hum. 
S- … “− Portugal é um País como outro qualquer!, civilizado; há muita Espanhola, a Portugal e vêm encantados 

a Portugal!” Porque onde eu trabalho foram os filhos, o filho e uma nora, foram a Portugal, vieram encantados!, de 
comer, de, o trato das pessoas, agradables, porque muita gente Espanhola, aqui, diz que nós, os Portugueses, são muito 
dóceis, mesmo pessoas que temos que demonstrar muito carinho. 

E- Hum, hum. 
S- E é verdade! Há de tudo! 
E- Hum, hum. 
S- Então eu digo, eu disse “ṕ a” essa pessoa, me dirigi “ṕ a” essa pessoa e lhe disse: “− Olha, mira, desculpa o que 

te vou dizer, mas o que tenho neste momento “ṕ a” te dizer não posso m…, es que nã… es que não posso calar!, toda 
a pessoa que renega a pátria, toda a pessoa que nega dizer de donde é, pode ser o país mais ordinário que possa haver, 
interiormente, e exteriormente, não vale ṕ ra nada! Não tens valor nenhum. E para mim, o valor que tinhas como 
Portuguesa, mas, não te deixo de falar nem muito menos!, mas… a mim me ficou cá dentro!” E comentei com outras 
pessoas Portuguesas, quem realmente adora a Portugal, e quem realmente se sente Portuguesa, e ficaram baradas!, em 
dizer que essa pessoa negou ser Portuguesa. 

E- Hum, hum. 
S- E como essa pessoa, há muitas. 
E- E são da mesma época de emigração, sua, ou são mais jovens? 
S- Mais jovens. 
E- Estão cá há menos tempo? 
S- Há muito menos tempo que eu. Porque, incluso, essa pessoa esteve cá, foi “ṕ a” Portugal… 
E- Hum, hum. 
S- … teve um negócio em Portugal… 
E- Hum, hum. 
S- … não lhe foi bem, tornou a emi… a emigrar a São Sebastian… 
E- Pois. 
S- … “despois” do marido veio ela ṕ ra cá… 
E- Hum, hum. 
S- … e agora diz… −que levará aqui uns… cinco anos, “despois” que foi “ṕ a” Portugal−… 
E- Hum, hum. 
S- … agora diz que irá a essa porcaria: “− Já ir ṕ ra lá ṕ ra essa terra já não vou,  já não vou mais.” Essa terra!, fala 

dessa terra como se fosse uma terra ordinária. E não quer vir à zona onde vivimos− que ela… ela também vive cerca, 
vive aqui pertinho!−… 

E- Sim, sim. Mas não…  
S- … e não quer vir a esta zona onde estamos porque não se quer encontar com as Portuguesas. 
E- Hum, hum. 
S- E sai, e anda, e vai andando com gente Espanhola. E não se quer encontrar com os Portugueses. Não somos 

ciganos!, andamos igual que muitas pessoas Espanholas, aqui temos uma sociedade com as pessoas Espanholas que 
nos adoram! 

E- Hum, hum. 
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S- E muita gente, eu, eu aqui sou Portuguesa aqui neste, neste bloco onde vive, onde vivo eu… 
E- Hum, hum. 
S- … de Portuguesas somos: uma, duas, três. (Apontando os andares do seu prédio) 
E- Consigo? 
S- Três famílias Portuguesas, aqui. 
E- Hum, hum. 
S- Aqui neste lado, nesta janela… (apontando novamente os andares do prédio)… 
E- Hum, hum. 
S- … hay outras quantas… 
E- Sim. 
S- … Portuguesas. 
E- E o resto não, não são Portugueses!? 
S- E o resto gente Espanhola!, toda! 
E- Pois. 
S- E levamos como, já viu!?, quando subíamos as escadas? 
E- Vi, sim senhora! 
S- Um trato com a gente Espanhola, e não sei!, não sei porque as pessoas querem dissimular, querem passar de, 

de longe e dizer, quando vi, igual, umas Portuguesas a falar na rua, por exemplo, eu se vou à rua, pois, falo Português; 
sou muito faladeira… (risos de E.) … a verdade é uma, sou muito fa… gosto muito de falar!, e sou uma pessoa que 
nnunca na vida −isso que Deus me castigue se não é verdade−, fazer mal a ninguém!, para nada! Ajudar as pessoas 
tudo o que possa!… 

E- Hum, hum. 
S- … tudo! Mas estou na rua, encontro uma Portuguesa, pois, falo Português! Me encanta falar Português, pois, 

passam pessoas Portuguesas, ao nosso lado: “− Vós podíeis falar um pouquinho mais baixo que “́ tá” todo o mundo a 
saber que sois Portuguesas.” Digo-lhe: “− Yo e quê? Yo es que… ellas hablan o… Euskera ou Basco, o quê?, eu 
também falo Português!”. (Risos de E..) E já “́ tive” com um senhor, isto, vai há uns anos, meus filhos eram 
pequenos… 

E- Sim. 
S- … uns bons anos!, com três senhores Gallegos… 
E- Hum, hum. 
S- … que estavam ali na rua, e claro, ele, e juntámo-nos quatro ou cinco Portuguesas, e claro, e patatim, e patatá, e 

tal, claro, nós somos Portugueses, somos assim, falamos, dizemos o que sentimos. 
E- Claro. 
S- E “́ távamos” a conversar, todos, em Português, e vá, todos na risada, a falar Português. (Risos de E..) Passam 

três senhores, três homens, Gallegos… 
E- hum, hum. 
S- … passam!, e claro, com a mesma que passam, o senhor do meio diz estas palavras: “− Falar cristiano!, mi 

cago em Deus!” Em estas palavras! Eu digo: “− Ai!…” Porque aqui têm muita a mania de dizer: cago em Deus. E 
yo, são palavras, claro, não podes proibir, claro!… 

E- Hum, hum. 
S- … eu não as digo!, e quando meu marido, às vezes começa, digo: “− Eh!,… 
E- Hum, hum. 
S- … fala bem!”. (Telefone que toca) Que as palavras de Deus… 
E- Hum, hum. 
S- … nem a Virgem tem culpa das porcarias, e de las asneiras, e de los dias (imperceptível).” (Telefone que toca) 
E- Hum, hum. 
S- Assim que, aqui em casa não! E foi pouco a pouco, já lhe fui quitando, então, eu saí do grupo, nenhuma se 

decidiu a sair do grupo! 
E- Hum, hum. 
S- Saí do grupo… (ruído de alguém que bate à porta) sim, sim. Não, saíu bem, eu tenho uma voz bastante… 
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E- Não, sai bem. 
S- … que eu queria comer gelado e não posso comer gelado, tenho as, tenho as, como é que se chama?, tenho 

uns… pólipos. 
E- Ah!, sim, sim, sim, sim, sim. 
S- E em seguida se me irrita. 
E- Sim, sim, sim. 
S- Quando como gelados, lá está, e com o tabaco más. 
E- Claro. 
S- (Acende outro cigarro) Mas olha. 
E- E então saíu do grupo… (risos) 
S- Então saí do grupo, e vou donde esse senhor −isto é verdade, tudo o que eu estou dizendo não é mentira 

nenhuma. E isto, posso justificar que é… 
E- Claro. 
S- … juro pelos meus filhos, que não é mentira nenhuma, coisas passadas!−… 
E- Hum, hum. 
S- …então, com uma mão le toquei aqui no ombro, ao senhor, lhe disse: “− Ouça lá, porque é que o senhor tem 

que dizer…”Não, perguntei-lhe: “− Você de onde é?” Diz ele: “− A ti não te importa de onde sou!” Me contestou em 
Gallego, claro!, eu conheço, o que são, o que é a fala Galhega, eu conheço: “− A ti, a ti, a ti não te importa donde, a ti 
não te importa donde sou.” E eu digo-lhe: “− Olhe, o senhor é Gallego, eu sou Portuguesa. Se você vai com os 
Gallegos, vá falar Português!, nem você, nem ninguém me pode dizer, nem me pode proibir como tenho que fa… 
como tenho que falar. Eu sou Portuguesa, falo o meu idioma.” E, é claro, e os amigos dele, desse senhor, seguiram 
ṕ ra frente, esse senhor, claro, ficou cortado. 

E- Hum, hum. 
S- Ao mesmo tempo ele seguiu: “− Bá!, bá!…“ Começou a mandar vir, eu aí chamei, peguei-lhe, chameile 

estúpido. 
E- Hum. 
S- E era um senhor já com sua idade. 
E- Hum. 
S- Então, ele foi ṕ ra frente, com os amigos, e os amigos olharam “ṕ a” trás e lhe fizeram assim a ele, com a mão, 

como, como a dizer: “Em boa te meteste!” E era verdade. E como essas tube otras enganchadas, com uma senhora 
Galhega num, num, num… tch, como é que se chama, uma ga… um talho! 

E- Sim. 
S- Um talho?, já não me lembro (sorriso)… 
E- Tudo bem. 
S- … num talho!, e claro, a falar e assim, e ela a dizer que os Portugueses, que fossemos daqui ṕ ra fora. Mas não 

era a primeira vez que ela me dizia, estava sempre como fosse uma agulha… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … a agulhar-me. Chegou um ponto que eu estava, esse dia tinha um dia tan mal, que eu disse ṕ ra ela: “− Tu, 

te não metas com os Portugueses”…  porque antes os Portugueses estavam muito mal vistos, aqui chamavam-nos 
ciganos… 

E- Sim? 
S- … diziam que eramos ciganos ; porquê?. Alguns tinham razão nesse ponto. 
E- Sim. 
S- Porque, mira: yo, então não sabia (eu estou a contar o tema porque nos chamavam ciganos… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … mas antes vou-te contar a enganchada que tive com essa senhora). 
E- Sim, sim, sim. E depois logo… 
S- Diz essa senhora assim ṕ ra mim: “− Sim, porque os Portugueses viestes “ṕ ráqui” tirar o trabalho aos 

demais.” E eu lhe disse que os Portugueses não vieram roubar nada a nadie, vieram sómente a trabalhar. 
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E- Hum, hum. 
S- E ela me disse: “− É que o meu marido está em casa sem trabalhar.” Porque o teu marido quer, porque é um 

malandro. Porque tu trabalhas! Ah!, que trabalhas?” “− Sim, eu trabalho em tal sítio.” 
E- Hum, hum. 
S- “− Ganhas um bom soldo! 
E- Hum. 
S- Tu marido como va a querer trabalhar, minha filha?, como vai a trabalhar?, se tem cama caliente!, tem cama, 

tem comida!, que vai, ṕ ra que vai trabalhar?” Sim, porque tinha um barco ṕ ra ir “ṕ a”, “ṕ a” “Granzol”, porque es 
cerca de Inglaterra… 

E- Hum, hum. 
S- “− … e ṕ ra isso não vai!, ṕ ra isso não quero que ele vá.” Digo: “− Ah!, claro, tu também, tu também gostas 

de dormir quente!, eu também gosto de dormir quente!, mas o, primeiro, a barriga manda a perna. Se o meu marido 
tem os filhos “ṕ a” dar de comer, tem os filhos que mantener, yo não trabalho.” Porque os meus filhos eram pequenos, 
não tinha quem mos cuidasse. Agora eu trabalho, porque os meus filhos são maiores, pois, vou trabalhar, é uma ajuda 
que vem ṕ ra casa. “− Mas, como ele, eu também gosto de dormir quente, maja!, não pode ser!, tem que trabalhar 
“ṕ a” dar comer aos filhos. Então se é “ṕ a” “Granzol” como sea “ṕ a” donde seja, tem que trabalhar!, e teu marido 
não quer trabalhar, porque tu tens um bom soldo.”. E disse-lhe ṕ ra ela: “− Olha: tu!, dá graças a Deus que não te falte, 
não te faça falta o dia de amanhã emigrares, mas não te digo emigrar de Galicia aqui, como tu viestes… 

E- Hum, hum. 
S- … senão emigrar do teu país a outro país! 
E- Hum, hum. 
S- Porque em Portugal temos emigrantes! 
E- Hum, hum. 
S- Em Portugal, em Lisboa hay, hay emigrantes Espanhóis! Que eu já ouvi no rádio, há anos, ouvi no rádio uma 

entrevista que fizeram às pessoas, famílias Espanholas, como estamos a fazer agora aqui… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … a perguntar o trato que receberam em Portugal… 
E- Hum, hum. 
S- … quando foram “ṕ a” Portugal, que hay miúdos nascidos em Portugal, como aqui famílias nossas 

Portuguesas… 
E- Hum, hum. 
S- … e, e os Espanhóis estavam encantados em Portugal, diziam que o trato que tiveram, que não tiveram 

diferencia de trato de Portugal, Portugueses “ṕa” Espanhóis, que los trataram de maravilha. 
E- Hum, hum. 
S- “− E porque motivo é que nos tenheis que tratar tanto, de tão mal maneira? 
E- Hum, hum. 
S- … que vamos como ciganos, que temos que co… ficar a guardar a, a, a vez “ṕ a” último, porque somos 

Portugueses. Porquê?” 
E- Hum, hum. 
S- E lhe disse: “− Olha!, eu irei “ṕ a” minha terra, “ṕ a” Portugal, mas sabes donde soy eu?, sou d́ um porto de 

mar! 
E- Hum. 
S- Eu não sou, não notaria diferencia nenhuma, de aqui! a Portugal, porquê?, porque a minha terra é um porto de 

mar, e eu dou um passo fora da minha casa tenho a praia, quando tu!…” assim lo, senti e lo disse assim: “… quando 
tu, em Galicia, donde vives tu, não tens playa, tem monte!” “− Eu irei, eu irei a Portugal, pero eu tenho mar, tenho 
peixe “ṕ a” pescar e meu marido pode ir comigo, pode pescar, mas tu tenderás que ir a plantar batata, plantar batatas a 
rêgo na tua terra, que vais lá “ṕ a” riba “ṕ ó” monte! 

E- Hum, hum. 
S- Tu que, mas tu que pensas o que somos Portugal?” 
E- Hum, hum. 
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S- “− Sim, porque lá são uns ciganos.” “− Ciganos em que sentido? 
E- Hum, hum. 
S- No intiendo, no, porquê?” Yo ya te digo o porquê. Porque nesses anos atrás, que eu ainda não tinha vindo ṕ ra 

cá, já havia gente, famílias Portuguesas… 
E- Sim. 
S- … já pessoas mayores… 
E- Sim. Sim, sim. 
S- … que era quando passavam a fronteira e não sei, essas coisas assim, não? 
E- Clandestinamente? 
S- Sim. 
E- Sim. 
S- São pessoas que vinham, pagavam, e bá!… 
E- Sim. 
S- Não foi o meu caso, mas foi caso de muitas famílias Portuguesas, nesse tempo. 
E- Sim. 
S- Vieram “ṕ ráqui”, então, pessoas que vieram de Portugal, que faziam? Pediam roupas às pessoas 

Espanholas!;… 
E- Sim. 
S- … botavam móveis fora, desde os lixos, os Espanhóis, os Portugueses andavam a apanhar… 
E- Sim. 
S- … pareciam ciganos, como os ciganos… 
E- Sim. 
S- … um estilo! 
E- Sim. 
S- Dormiam cinquenta famílias numa casa… 
E- Hum, hum. 
S- … pessoas no chão, uns “ṕ a” cada lado… 
E- Sim. 
S- … pupilos, a miséria! Isso era a miséria!, entonces vinham de um país, o nosso país, que então naquele tempo 

não tínhamos, claro!, mais ou menos emigrou… por um modo de vida… melhor! 
E- Pois. 
S- Que é triste dizer-lo, mas na nossa terra não havia! 
E- Pois. 
S- Então, claro!, para ganharem dois tostões botavam homens, criancinhas, mulheres “ṕ áqui”… 
E- Sim, sim. 
S- … famílias, gente Portuguesa, então, botavam a pupilos… 
E- Sim, sim. 
S- … a pupilos, quer-se chamar… 
E- Aa… aa… 
S- … como inquilinos… 
E- … alugavam, pois. 
S- … lhe alugavam um quarto… 
E- Pois. 
S- … igual num quarto dormiam, igual, quatro ou cinco homens, ou dois casais, ou dois casais. Então, claro, 

“ṕ a” ganharem dinheiro. Bem… 
E- Portugueses que alugavam a Portugueses? 
S- A Portugueses! Vinham Portugueses de Portugal e, claro!, não tinham “ṕ a” onde ir, vinham do mar e 

precisavam de alguém que lavasse a roupa… 
E- Percebo. 
S- … fazer o comer. 
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E- Pois, pois, pois, pois. 
S- Agora não há, mas naquele tempo atrás, havia muito disso. 
E- Sim, sim, sim. 
S- Chamavam a pupilos. 
E- Sim, sim. 
S- Então, claro, essas pessoas, então o que é que, que faziam?, iam às, ṕ ra não andar a comprar móveis −claro, 

não podiam−, então, do lixo… (tosse) apanhavam mobílias; mas há havido pessoas que logo isto foi evolucionando, 
os Portugueses foram chegando a um, um nível dos Espanhóis, foram modernizando mais, foram sendo mais 
senhoritos, mas, havia algumas, que ainda as hay, que andavam sempre na choradeira: “− Ai!, não leves uma volta por 
fora que as Espanholas assim não te dão nada.” 

E- Hum, hum. 
S- Andavam, aqui em Espanha, andavam que pareciam pobres de pedir, e iban a Portugal!,… 
E- Sim. 
S- … e, de maravilha!, andavam, pois, e Portugueses nossos que tinham casa em Portugal. 
E- Sim, sim. 
S- Mas, não casas como, muitos Espanhóis que mais quisessem ter uma casa como tinham al… alguns 

Portugueses… 
E- Sim. 
S- … em Portugal não têm aqui uma casa as Espanholas. 
E- Sim, sim, sim. 
S- Porque temos que fingir uma coisa que não somos? 
E- Hum, hum. 
S- Pois, se tua vida melhorou, pois melhora tu com a vida! Pois, havia aqui uma senhora, já com os filhos bastante 

cresciditos, iba… íbamos a umma tienda comprar, um comércio, e mais uma vez eu enc… eu me encontrei com essa 
senhora: “− Olha!, dá-me estas maçãzinhas podres “ṕ ós” meninos! Olha, dá-me estas bananas.” Disso… tinha 
vergonha!… 

E- Hum, hum. 
S- … yo tinha vergonha. “− Oh!, tens aqui este melão, dá-me este melão, que este melão tem cancer.” 
E- Hum, hum. 
S- Que tinha cancro… 
E- Hum, hum. 
S- … porque estava um pouco pisado. 
E- Pois. 
S- E a senhora até le disse: “− Fulana!, eu como te vou dar esse melão, se esse melão está bem?” 
E- Hum, hum. 
S- Eu disse: “− Tem vergonha!” 
(Interrupção na gravação para virar a cassete) 
S- (…) “− Dê-me uma roupinha “ṕ as” meninas!”, valha-me Deus!, o marido estava a ganhar bem, não lhe fazia 

falta, esto. E eu muitas vezes lhe disse: “− Isso é uma vergonha ṕ ra nós!” Sermos pobres, ou emigrantes, não quer 
dizer que sejamos miserables! 

E- Hum, hum. 
S- Porque se vives na miséria toda la vida aqui em Espanha, para aparentar pobreza, e logo na nossa terra, e vais à 

nossa terra, a Portugal: “− Porque não “vistes” em Portugal como vestes aqui!?… 
E- Hum, hum. 
S- … ou em, ou aqui como em Portugal?” Não temos que aparentar que somos, que andamos rastelhando, que 

andamos p… pidindo limosna. Eu isso não gosto! Eu estou aqui levo vinte e dois anos… 
E- Hum, hum. 
S- … e foi… havido Portugueses, que ainda outro dia uma Espanhola me disse na minha cara, há pouco tempo, 

há quinze dias… 
E- Hum, hum. 
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S- … e a respeito do programa, esse da rádio que… 
E- Sim. 
S- … (imperceptível) da nossa terra… (campaínha da porta que toca) 
E- Sim. 
S- (Deve ser o meu filho) Da nossa terra, e claro!, e essa pessoa disse: “− Tenes tanta, tantas saudades da vossa 

terra, (imperceptível), pois ide “ṕ á” vossa terra.” “− Eu não estou a dizer que quero ir “ṕ a” minha terra!, estou a dizer 
que tenho saudades!… 

E- Pois. 
S- … e que apoio a minha terra!, mas com isso não quer dizer nada!” Então… o tema…− já não sei o que queria 

dizer com isto?, aqui de eu… vamos, de, de, de dizer, ah!, das ajudas−... 
E- Sim. 
S- … yo levo aqui vinte e dois anos, como essa pessoa me disse ṕ ra mim: “− É que as portugueses fostes as mais 

ajudadas. Sim, as Portuguesas, aqui em Espanha sempre vos ajudaram.” Eu disse: “− Pára! Eu nunca de mim, passei 
muito mal!, vivi mal!, e não estou a falar muito longe, há uns cinco anos!… 

E- Hum, hum. 
S- … mas eu nunca fui a pedir nada disto, nem à Cáritas, nem à assistenta social, nada, eu pouco a pouco, como 

pude, eu fui saindo a diante, com a graça de Deus!, mas a mim nunca, nem uma cama, nem nada, es que a mim 
nunca!, tenho, tenho a alegria e o gosto de dizer que a mim nunca ninguém me deu nada! Nem nunca andei a pedir. 
Se não tinha uma cama, dormia aunque fosse no chão, num colchão. 

E- Hum, hum. 
S- E quando podia lo comprava! Mas eu nunca fui a pedir coisa que, muitas nossas Portuguesas… 
E- Hum, hum. 
S- … (pigarreia) podendo… 
E- Hum, hum. 
S- … e chorando, a las assistentes sociales: “… que não têm, que…”… não está bem! 
E- Hum, hum. 
S- Se tens!, vives. Se realmente necessitas! −que hay muita gente, cá em Espanha, muito necessitada! Muito, 

muito paro!−… 
E- E acha que agora mais do que na altura em que veio? 
S- Sim. 
E- Acha? 
S- Porque na altura que eu vim ṕ ra cá, isto aqui chamava-se a terra do dólar. 
E- Ah! 
S- Se ganhava muito dinheiro! 
E- Interessante! 
S- Esta zona aqui se chamava… 
E- Sim. 
S- … a terra do dólar. 
E- Interessante. 
S- Andavam os homens com o dinheiro nos bolsos, não havia carteira, era o dinheiro… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … a montão, assim… pero billetes… 
E- Sim, sim. 
S- … nos bolsos. 
E- As notas, aa, Portugueses, Espanhóis, Bascos, todos? 
S- Todo!, tudo! 
E- Sim, sim, sim. 
S- Aqui não havia difer… todo mundo ganhou muito dinheiro! 
E- Sim, sim. 
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S- Yo, gracias a Dios, quando ṕ ra cá vim… (tosse de E..) … o meu marido o ganhou, claro!, vimos da nossa 
terra ṕ ra fora é para… tch, aforrar-nos, não?, para eu estar fora da minha terra “ṕ a” não juntar um tostão, pois não 
estou. 

E- Claro. 
S- A verdade é uma. 
E- Claro. 
S- Eu “ṕ a” colher, e chapa ganhada, chapa batida… 
E- Sim. 
S- … não! 
E- Pois. 
S- Tens que sacrificar-te, para poderes fazer algo na tua terra, não foi o meu caso, mi marido quiz na terra dele, 

pois fizemos em Galicia, mas estou perto de Portugal! Não me importo, porque eu de Port… daí… à minha terra 
tenho duas horas. 

E- Hum. 
S- Graças a Deus fiz ali, graças a Deus!, “despois” vivi muito mal, quando comprei isto, este piso, que há seis 

anos comprei! 
E- Sim. 
S- Passei muito mal!, muito mal, muito mal!, mas… de dizer, não tinha nem “ṕ a” uma barra de pão. Esto é a 

realidade, porque meu marido é um homem muito trabalhador… (tosse de E..) … muito bom homem, é um marido, 
bueno, no, no haverá outro, hay muitos homens, mas isto aqui não é, não é… (Ruídos de pessoas a falar) 
Portugueses!. (Risos de E..) Portugueses a falar! 

E- Ham, ham. 
S- Somos assim, aqui. Portugueses!. (Ruído de pessoas a falar) Acabou hoje a novela. 
E- Pois, pois. (Risos) 
S- Portugueses! 
E- (Risos) Que giro. 
S- Mas, as pessoas são mesmo Portugueses de verdade!, hã? 
E- Pois. (Risos) 
S- E então… (tosse) meu marido é uma pessoa muito trabalhadora, muito bom marido, um bom pai, e eu… 
E- Ele quando veio já tinha trabalho aqui?, não é? 
S- Sim, sim, meu marido, mi marido estava aqui a trabalhar… 
E- Ah! 
S- … e eu fiquei, sou Portuguesa. 
(Interrupção na entrevista) 
E- (…) O… seu marido veio, e já estava a trabalhar aqui? 
S- Sim, meu marido veio “ṕ ráqui” (imperceptível) vinte e um ano; acabou a tropa, era um trabalhador de terra, 

mas… 
E- De terra? 
S- Sim, meu marido era oficial de, de trolha, isto é de, de… 
E- Sim, sim. 
S- … de obra. 
E- Sim, sim. 
S- Mas, queria provar ir ao mar, e provou e ficou ao mar. Ficou a trabalhar no mar. Hoje em dia, pois, cansado e 

diz ele: “− Me arrependo não ter trabalhado em tierra.” Mas claro, depois que se fez ao mar, pois ao mar. Mas é muito 
bom homem! As minhas amigas Portuguesas dizem: “− Tens um homem que não mereces.” Digo. “− Como se eu 
fosse uma peste! Eu não sou má!” É uma pessoa mais baixinha do que eu, faz cinquenta anos… 

E- Sim. (Tom de riso) 
S- … eu ainda tenho quarenta e três, claro, me leva a mim sete anos; nos conhecemos eu tinha um namoro 

Português, iba a casar com um Português, mas nos zangámos e não sei, e eu, isto foi através de uma família começou: 
“− Ai!, que é um bom moço, e tal…” E me trouxe uma fotografia e assim começámos em brincadeira… 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE - APÊNDICE10.1. – ENTREVISTA DE SARA 

16 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

E- Lá? 
S- Lá em Portugal, ele aqui, eu em Portugal. 
E- Sim. (Tom de riso) 
S- Começámos na brincadeira e tal, a escrever um, a escrever “ṕ a” tomar o pêlo ao Espanhol, “ṕ a” começar no 

gozo, como dizemos em Portugal. 
E- Sim. 
S- E o destino, eu não sei o que foi, mas, Deus queira, eu, oxalá! que as minhas filhas, e as pessoas que realmente, 

um dia que se casem, que tenham a sorte que eu tive, não de riqueza!, mas um homem… trabalhador, nunca, nunca 
soube o que foi uma bofetada na cara!, nunca soube o que foi me faltar-me nem, nem… nem, é um homem que se 
sacrifica por mim. Trás-me… de tudo, vamos!, ele se pode, ele, ṕ ra ele não, mas ele “ṕ ós” filhos e ṕ ra mim, tudo! É 
uma pessoa como, como digo, tudo o que ele possa arrastar “ṕ a” casa ele tudo arrasta. 

E- Hum, hum. 
S- Tive muita sorte, graças a Deus tive muita sorte. Mas, claro… 
E- Portanto, emigrou por isso?  
S- Emigrei… 
E- Porque se casou com ele? 
S- Sim, sim, eu me casei em Portugal, ele veio lá a Portugal ṕ ra casar, veio a família, “́ tá” o grupo Espanhol e o 

grupo Português… 
E- Sim. (Tom de sorriso) 
S- … lá no casamento. 
E- Que giro. (Tom de sorriso) 
S- Casámos ali… (tosse) e depois viemos ṕ ra cá, claro!, eu me casei em Outubro, no ano setenta e seis… 
E- Hum, hum. 
S- … e vim “ṕ ráqui” no mês de Novembro, no ano setenta e seis, então, até aqui, pois aqui. 
E- Portanto, quando casou já sabia que, depois de casar com ele, que vinha!? 
S- Claro!, que vinha ṕ ra cá. Eu quando me casei sabia que vinha “ṕ a” Espanha. 
E- Sim, sim. Tinham já falado nisso!, claro. 
S- Claro, tinha que seguir-lo.   
E- Pois. 
S- “P á” ir “ṕ a” Portugal não podia vir que era um, era um nível muito mais baixo que, que, que então ele vinha 

“ṕ a” terra, claro, que le começava a dar trabalho, porque ele trabalha no barco, este, nunca saíu deste barco! E eu casei, 
vim “ṕ ráqui”, meu marido trabalhava nesta empresa e segue nesta empresa… já levava de solteiro, e lhe querem um 
montão, que é, é uma pessoa muito, é uma pessoa que se faz muito querer, muito agradable… 

E- Pois. 
S- … uma pessoa muito… tímida e… igual no, no tene expressão de falar e assim, porque é uma pessoa que está 

habituada sempre a andar ao mar e não tem, tem trato com as pessoas, mas é uma pessoa muito agradável… 
E- Hum, hum. 
S- … é um senhor, daí então, claro, o que passa na vida, altos o baixos; temos fracassos, temos… há vezes que 

Deus nos, eu penso que Deus às vezes prova com, com nós. 
E- Hum, hum. 
S- Faz-nos provas, manda-nos exemplos. 
E- Hum, hum. 
(Interrupção na entrevista) 
S- Bem. 
E- Pois, é, é esso, la vida assim. 
S- Sim, a vida, claro, tem altos e baixos, e a todos, a todas as pessoas passa. 
E- Claro. 
S- E eu quando comprei esta, porque eu vivia numa casa de aluguer. 
E- Portanto, quando vieram −ṕ ra eu perceber−, aa, alugaram uma casa. 
S- Fomos alugar… 
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E- Sim. 
S- … o meu marido já tinha, o meu marido já tinha alugado a casa, quando viemos ṕ ra cá… 
E- Sim. 
S- … já tínhamos em Renteria um piso alugado… 
E- Sim, sim. 
S- … aí nasceu a minha filha mais velha… 
E- Sim. 
S- … que tem agora vinte, vai fazer vinte e um ano, e bem, “despois” vim “ṕ ráqui” ṕra esta zona… 
E- Hum. 
S- … eu gostava mais, porque era uma zona mais Portuguesa, ali, era gente Basca tudo, e claro, queremos 

Portugueses. Vivi com uma senhora Portuguesa de… vizinha, vamos, duas, dois casais. 
E- Sim. 
S- Entre Portu… dois Portugueses sempre hay raiva, sempre hay problemas, que foi o que comentámos antes, 

saí, busquei uma casa ṕ ra mim… (tosse de E..) … fui a vivir…  (E. tosse novamente) … com outro, outro casal 
Espanhol, Andaluz… 

E- Sim. 
S- … de maravilha!, hoje em dia seguimos, eles estão em Andaluzia e eu estou aqui, seguimos a nossa amistade, 

uma amistade que vêm aqui e me chamam por telefone, umas pessoas que me adoram! E com os Portugueses já 
não… terminámos mal, hemos terminado mal. 

E- Pois. Não, não foi tão, pois. 
S- Não, porque somos assim!, não sei porquê, mas é assim. “despois”, “despois”, claro, eu tinha já aí, eu já tinha, 

ia ter outro filho… 
E- Sim. 
S- … claro, não podíamos, era uma casa pequena, então, o meu marido dizia que não, que… que era melhor 

alugar outra casa ṕ ra nós sózinhos, que não era o mesmo viver um casal só, que viver dois casais, que já, tch!… era 
distinto, então, mesmo uma pessoa, “́ tando” sózinha é muito distinto que viver com outro casal, sempre tens que 
adaptar-te à la outra pessoa, não? 

E- Claro. 
S- Então, um dia uma senhora Espanhola, P., me disse ṕ ra mim: “− Olha que tenho aí um piso, aí vazio, e tal, 

não queres ir?” E eu: “− Pois sim.” Então, fui a pagar oito mil pesetas. 
E- Sim. 
S- Estava eu de bebé da outra, da minha filha, da segunda… 
E- Sim. 
S- … e fui a viver “ṕ ali”. Pois vivi ali nesse, no outro piso… 
E- E oito mil pesetas nessa altura, era caro, não é? 
S- Nessa altura era muito dinheiro! 
E- Hum. 
S- Era muito dinheiro! 
E- Pois, eu, eu, parecia-me, mas… 
S- Sim, sim. 
E- Como não vivo aqui… às vezes… 
S- Sim, era muito dinheiro, já nessa altura era muito dinheiro. Então, prontos, “́ tive” ali a viver nessa casa seis 

anos. “despois”, pois, por circuntâncias, o barco do meu marido foi “ṕ o”, foi ao paro… 
E- Sim. 
S- … foram “ṕ ó” paro… 
E- Sim. 
S- … estiveram quase um ano no paro. 
E- Aa… paro é desemprego, não é? Sim. 
S- Desemprego. 
E- Quase um ano. 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE - APÊNDICE10.1. – ENTREVISTA DE SARA 

18 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

S- Quase um ano no paro, e claro!, a pagar a casa, dois filhos, e isso, e então, não podíamos. Então, fomos à 
Galicia e a minha sogra, pois tínhamos a casa vazia em Galicia… 

E- Sim. 
S- … “́ tava” em contrução, portanto no… 
E- Sim, sim. 
S- … não estava feita, ainda faltavam as coisas… 
E- Pois. 
S- … em contrução, estava, estava a terminar, mas… não podíamos, “ṕ a” vivir não podíamos, mas… 
E- Sim. 
S- … como fosse metíamo-nos dentro, fomos a Galicia, então a minha sogra, pois, começou a convencer o meu 

marido: “− Ai, porque esto, porque estais ali, estás desembarcado e e…” Então, claro, convenceu o meu marido “ṕ o” 
meu marido irmos “ṕ ali” “ṕ a” Galicia… 

E- Sim. 
S- … porque logo o meu marido, igual, embarcava “ṕ a” Canárias, e eu de verdade não queria que fora “ṕ a”, 

não queria que fosse “ṕ a” Canárias, não lhe dizia nada, mas claro, eu na vida do mar não me meto, porque pode 
passar qualquer desgracia e sempre te fica um… um remordimento aí que dizes: “Se eu não mandasse!, se eu não 
dissesse!”… 

E- Hum, hum. 
S- … prefiro estar à margem. 
E- Hum, hum. 
S- Tch, então claro, estivemos ali em Galicia seis meses… (tosse de E..) … o meu marido naqueles seis meses…  

(E. tosse novamente) … tube (comentário lateral: não, não, tranquila!)… tive uma chamada telefónica aqui de São 
Sebastião que o barco iba outra vez “ṕ ó” mar. 

E- Hum, hum. 
S- E o meu marido, claro, lhe fiz a pergunta, tinha o meu marido uma praça, um… melhor, tinha um emprego 

“ṕ a” Canárias, meu marido. 
E- Sim. 
S- Tch, entonces ele, ele vem e me disse: “− Mira, Sara, tu que te parece!…” disse:, “… vou “ṕ a” Canárias.” E 

eu lhe disse: “− Bem, tua cabeça é teu mestre! Eu na vida do mar não me meto, porque se te vou a dizer que não vás, 
que não vayas, igual… tch, se sai mal em Canárias me dizes: se não fosse por ti! E se eu te digo: vais “ṕ a” San 
Sebastian, dizes-me: se não fosse… eu não te digo nada, tu verás. Tu é que vais a trabalhar, não sou eu.” E tal. Bem. 

E- Pois, pois, pois. 
S- Então ele, claro, também gostava mais em vir “ṕ ráqui”! “− Eu vou deixar o barco…” e tal, e então, e diz: “− 

Vou deixar o barco e tal, e… e prefiro ir ṕ ra San Sebastian.” Eu pensando, eu por mim, rezando por dentro : “Deus 
meu, vou “ṕ a” San Sebastian, prefiro que vá “ṕ a” San Sebastian.” Efectivamente, decidiu que vinha “ṕ ráqui”. E eu 
fiquei em Galicia… 

E- Ahhh! 
S- … com meus filhos, com os meus dois filhas pequenas. 
E- Sim, sim., sim. 
S- Chorei muito, que não estava habituada a estar separada dele, claro. 
E- (imperceptível), portanto? 
S- Tch, a minha sogra é uma pessoa, hoje em dia me quer muito, mas então naquela altura não me queria, 

sómente por eu ser Portuguesa. 
E- Hum. Não conhecia. 
S- Me tinha um… eu sempre a tratei muito bem, à minha sogra, porque é a minha segunda mãe, e hoje em dia 

me quer com loucura!, mas me custou muito!, me custou muito!, chorava muito e tal, então eu, claro, eu tinha a ideia 
de outra vez volver “ṕ ráqui”, tornar a vir “ṕ ráqui”, mas claro… 

E- Aqui sentia-se bem, quando cá esteve? Gostou de cá estar? 
S- Claro. Eu sempre gostei de cá estar. 
E- Mais do que em Renteria, não é? 
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S- Mais que em Renteria. 
E- Sim, sim. 
S- Em verdade que nesta zona gostei muito, me adaptei tão bem a isto, que gostei disto. 
E- Quer com Portugueses, quer com Bascos?… 
S- Sim, sim. 
E- … não é? 
S- Sim, sim, sim. Eu sempre me tratei bem com todo o mundo 
E- … quer com Galegos, quer com Galegos? 
S- Porque não temos que ser racistas, porque se vivemos num país que não é nosso, tens que levar-te bem com 

todo o mundo!, porque “ṕ a” que vais a levar-te solamente com os Portugueses, se logo vives com a gente 
Espanhola!? 

E- Hum, hum. 
S- E no vale así, hermana, la vida, no, não, es que não merece a pena. 
E- Hum, hum. 
S- Então, claro, vim “ṕ ráqui”, meu marido veio “ṕ ráqui”… 
E- Sim. 
S- … já estava a trabalhar aqui, me chamava por telefone, eu chorava por telefone, dizia: “− Eu não quero que me 

chames mais, porque eu, eu estou bem!” Pero, mas chorava. E hay canções, que às vezes quando as ouço… 
E- Sim. 
S- … que te trás reco… te rebobina toda a memória de lo que passou antes. 
E- Sim, sim. 
S- Então, a minha filha mais velha, quando era miúda, hoje em dia é uma cha… uma cha… uma miúda muito 

delicada de saúde, e a minha filha, pois dáva-lhe muitas convulsões febriles… 
E- Pois. 
S- … dava-lhe ataques epilétricos. 
E- Acontece aos miúdos, sim. 
S- Então a miúda, pois, andava em revisão, aqui no hospital, porque os médicos aqui também são excelentes! 

Médicos mu… muy, muy bons. E, claro, tinha que ir com a miúda, cada equis tempo2 à revisão, e me tocava!, no 
mês de Março me tocava a mim ir à revisão com a miúda. A minha sogra fez-me comprar frangos “ṕ a” criar, 
franguinhos pequeninos, que eu nunca tinha criado… eu tinha que ir ao campo, porque o meu marido é da parte da 
aldeia que tem mar, mas é “ṕ a” parte da aldeia… 

E- Sim, sim. 
S- … e nunca tinha pegado numa enxada, não tinha nem ideia mas… me mandava e eu lá ia com elas. Eu não 

me importava de deixar batatas, batatas plantadas, os frangos criados, não me importava, eu se viesse já não tornava! 
Então um dia vim, com a minha filha “ṕ a” ir ao médico, vim com as miúdas, meu marido chegava do mar nesse 
dia… 

E- Sim. (Tom de sorriso) 
S- …. E eu, claro, tinha, eu… não sei como lhe dizer, miedo em enfrentar nele, depois de estarmos seis meses, 

que tivemos um fora del outro. 
E- Nunca tinham estado assim? 
S- Que nunca tinhamos estado e, sentia, não sei, tinha alegria por ver-le!, mas ao mesmo tempo tinha miedo… a 

un rechazo!… 
E- Sim. 
S- … ou… que ele, igual, não quisesse que eu volvesse “ṕ ráqui” assim… 
E- Sim, sim. 
S- … tinha, tinha aquele medo de enfrentar-me. Então, casualidade, vim do médico com a minha filha, e me 

encontrei com uma pessoa Portuguesa, com a que eu estive antes a viver, a patroa, que meu marido estava na casa 
dessa Portuguesa, “despois” que eu fui ṕ ra lá e ele veio “ṕ a” casa dela… 
 
2 Leia-se: “cada x tempo”, “de x em x tempo”. 
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E- Sim, sim. 
S- … le pagava ao mês, de comer, de dormir, de lavar a roupa, então encontrei com ela, e diz assim: “− Teu 

marido já foi “ṕ a” frente com os companheiros do barco.” E eu, bem, fui vindo com a miudinha pela mão, a 
pequena, a maior, e a pequenina nos braços. 

E- Sim. 
S- E ao chegar aí a diante, vejo o meu marido no café, num… café, com os amigos, e claro, ele quando me viu, 

bueno, ele, foi as palavras que ele me disse: “− Quando vieste?” “− Eu cheguei hoje.” Estava cansada da viagem, 
tantas horas no comboio, e assim, disse ele: “− Tu tens má cara.” Que claro, vinha da viagem, e tal, e dizia: “− Bem, 
tranquila.” Colheu a miúda nos braços, perguntou-me que tal estavamos e tal, e fomos ṕ ra casa dessa, dessa senhora 
onde estava meu marido. Comemos, e tal, e “despois” ele, claro, disse “ṕ a”, “ṕ a” senhora onde estava: “− Posso 
po… podemos ir a dormir, a deitarmo-nos um pouco?” E a outra senhora, pois, disse-lhe que sim. Então, claro, eu 
sempre a chorar. Ele me pediu, diz: “− Busca por aqui um piso, como seja, porque não posso estar separado de vós.” 
Essa senhora tem uma filha que se chama M, igual que a minha filha pequena… 

E- Hum. 
S- … e ele dizia: “− Quando ela chama pela menina, pela miúda M, eu lembro-me das crias, lembro-me de ti, 

estou sózinho.” Porque o meu marido, claro, estranhava-me, me estranhava muito, porque é um homem que vem do 
mar e gosta de estar em casa; fazer uma coisa, fazer outra, e claro, não é homem de sair, andar na rua, andar pelos 
cafés, pelos bares, não, não, não gosta! E claro, estar um homem, na casa de uma pessoa  que não é a sua casa, ele, 
claro, tinha mesmo que ir “ṕ a” rua, “ṕ a” mulher poder sair, que a mulher, claro, igual, não o queria deixar sózinho, e 
ele dizia: “− Busca por aqui um piso, alugamos um piso.” Então, com uma amiga Portuguesa comecei a buscar uma 
casa. 

E- Sim. 
S- Fui a pagar, quando vim, quinze mil pesetas, não tinha nada!… não tinha roupa de camas, tinha tudo lá, lá em 

Galicia; então entre uma amiga e eu, buscámos uma casa, e fui a viver ṕ ra lá. Não tinha móveis, não tinha camas…  
E- Hum, hum. 
S- … bem, mas como seja, nós resolvemos o problema, o caso é ter a casa e “despois”, pouco a pouco fazemos. 

É claro, umas Portuguesas −que hoje em dia não falam ṕ ra mim não sei o motivo porquê, não sei porquê, são pessoas 
que gostam, tudo ṕ ra elas, desde o mais, não eu sei porquê, vamos, eu não, não sei o motivo porque deixaram de 
falar, mas não me importa!… 

E- Sim. 
S- … yo não fiz mal a ninguém, não me importa! −… então, essas Portuguesas: “− Tu tranquila, S., que nós te 

trazemos uma, uma, uns cobertores, trazemos isto, tu tranquila.” Lhes agradeço de todo o coração o que nesse 
momento me fizeram. Trouxeram e tudo, mas depois… se portaram, bem, eu lhes dei tudo o que pude e fiz o que, 
lhes agradeci tudo o que pude, mas, segundo as pessoas, não é suficiente o que fazes, às vezes. Mas não importa. 
Então, claro, assim foi, com uns cobertores no chão, e tal, e foi onde dormiram os miúdos e nós todos, e nós também. 
E pouco a pouco, depois, claro!, a senhora do piso, a dona da, da, da casa tinha uma… 

E- Sim. 
S- … mobília, ela, que ia a câmbiar de mobílias da casa dela, que tinha, e então, claro, da casa dela, passava “ṕ o” 

outro piso dela, que o dia de amanhã que eu saísse, claro, aquilo ficava “ṕ a” senhora, essa casa dela. 
E- Claro, era dela. 
S- Então, a mim veio muito bem. 
E- Claro. 
S- Então, fizemos, botámos, mobilámos a casinha, assim, com os móveis que me tinha dado a senhora essa que 

era ṕ ra ela… 
E- Pois. 
S- … mas daí a pouco tempo, porque era um piso muito caro… 
E- Pois, pois. 
S- … não podia pagar, eram quinze mil pesetas, logo tenia elevador, eram duas mil pesetas, com a luz das 

escadas, e tal, era muito dinheiro, então eu disse-lhe a ela que quando encontrasse um piso mais barato, que eu saía. 
E- Isso era mais ou menos em que ano?, só ṕ ra eu ter… ṕ ra me situar? 
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S- Isto era no ano… 
E- Seria…  
S- … a minha filha, a minha filha, não, no oitenta… oitenta. 
E- … mais ou menos, pois. 
S- A minha filha tem 18, tinha a miúda um ano, pois, no oitenta, 81. 
E- Pois. 
S- Por aí. 
E- Por aí. 
S- No oitenta, oitenta e um. A miúda nasceu no oitenta, 81. 
E- Pois, pois, pois. 
 S- Então, naquele tempo já era muito dinheiro, quinze mil pesetas. Então, claro, estive ali aqueles seis meses, 

“despois” apareceu outro piso, uma amiga, através de uma amiga, no hospital e tal, Portuguesa, também, conhecíamo-
nos, mas não tínhamos confiança, porque, claro… 

E- Sim. 
S- … eu vim, eu estive, eu practicamente fui criada em P. 
E- Hum, hum. 
S- Não fui criada na minha terra, então, logo, de P, de P vim, trabalhei um pouco na fábrica, e assim, não tive trato 

com as pessoas, eu conheço as pessoas Portuguesas aqui... 
E- Sim. 
S- … porque em Portugal não conhecia ninguém. 
E- Sim, sim. 
S- Praticamente, fui criada em P e fora e assim, mas não. Então, que nos começámos a conhecer: “− Oi!, tu és 

fulana!?” “− Eu sim, sou fulana.” Claro, é que nos conhecíamos! Então, começámos a dar-nos, a ser muito amigas, a 
miúda, a senhora que chamei antes “ṕ a”… est… que chamei por telefone, antes?… 

E- Sim. 
S- … era essa amiga minha. 
E- Sim, sim. 
S- Então aí começámos a, a, a ter trato, e eu comentei-lhe que estava num piso a pagar muito dinheiro, e tal, 

que… não podia, porque, claro, eu, agora tinhas que passar o mês!, pagar luz, pagar tudo, e então, claro, vias-te à rasca. 
Então ela me disse: “− Olha, tu tranquila que vai salir, vai salir fulana.” Que era outra Portuguesa que iba “ṕ a” 
Portugal. 

E- Sim. 
S- “− Vai sair fulana de um piso debaixo de mim!, e se queres eu falo-te!” E tal. Eu disse: “− Ah!, está bem. 

Então, dizes-me quem é a senhoria, que eu vou falar com ela.” Claro, a senhoria era Galega, era Gallega.  (Risos de 
E..) E eu quando fui hablar com essa senhora disse-lhe que o meu marido era Gallego, pois ela caiu muito bem, 
porque o meu marido era Gallego!, que sim. E meu marido, claro, como trazia muito peixe do barco, e assim, pois lhe 
levámos um peixe e, e a senhora ficou toda encantada. E quando a outra chica, a outra moça saíu, foi “ṕ a” Portugal… 
(sorriso de E..) … alugou-me a mim a casa, então eu fui. 

E- Confiava, pois. (Risos) 
S- Fui a pagar dez mil pesetas. 
E- Pois, era menos. 
S- Dez, quinze, eram cinco mil pesetas que já tinhas “ṕ a” (imperceptível), e aí estive doze anos. 
E- Ah! 
S- A senhora morreu, ficou o filho, que era herdeiro. 
E- Sim. 
S- O filho me subiu o, o aluguer, ao pouco tempo da mãe morrer, “ṕ a” doze mil pesetas, mas bem. Eu estava 

bem! Mas chegou uma época que o filho, pois, o piso, por lo visto, não estava legalizado;… 
E- Ah! 
S-… na Câmara, não sei como. 
E- Sim. 
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S- Então chegou −porque foi uma altura que aqui em Espanha começaram a… a haver pessoas que tinham mais 
de um piso, e tal, e que não, alguns pisos não estavam… legales, de pagar la contribuição, e tal… 

E- Houve mais fiscalização. 
S- …uma fiscalização;… 
E- Ah!, sim, sim, sim. 
S- … então, claro, todo o mundo começou já a prepa… ṕ ra pôr os pisos legales. Então, este aqui não podia, 

porque o piso era, era hereditário, que era de um primo, ó no sei que rollos, não sei que coisas… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … e claro, e me chegou a mim e me disse que queria o piso; então, eu me vi!, digo: “− Mãezinha, o soldo, vou 

meter-me agora com?, somos seis pessoas de família! Como vou alugar um piso, eu agora, quem é que me aluga um 
piso com seis pessoas de família!?” 

E- Seis? 
S- Porque somos três filhos… 
E- Sim. 
S- … meu marido e eu cinco, e um irmão meu, que sigue comigo!, meu irmão de vinte e quatro anos, é meu 

filho! 
E- Ah!, sim. Sim, sim. 
S- P ŕa mim é meu filho, com vinte e quatro anos, mas ṕ ra mim, não o pari, pero o criei. 
E- Sim. 
S- Criar é, parir é dolor, criar é amor. É meu irmão, mas é, ṕ ra mim, é meu filho mais velho. 
E- Sim, sim, sim. 
S- Então, seis pessoas de família! 
E- Claro. 
S- Disse: “− Como que eu vou alugar um piso, seis pessoas de família?…” Claro, que as pessoas, agora aqui, 

depois começaram, muita gente, depois, começou a vender pisos, claro, e eu agora não queria meter-me num piso. 
Era numa altura que o país falhou muito!, as coisas, tinha… −isto já estou a falar há coisa de seis anos!−… 

E- Sim. 
S- … e eu, bem, tivemos que sair. Fui a um advogado, mas o advogado vendeu-se, e tal, ao fim tive oito dias para 

sair, claro!… yo por pouco me vi na rua com os meus filhos. Eu cuidei uma depressão tão grande!, eu chorava, o meu 
filho miúdo, pequenino, que tinha, tem agora doze anos, pois, tinha cinco, seis aninhos. 

E- Pois. 
S- O miúdo chorava, eu não era eu, o meu filho falava, os meus filhos falavam ṕ ra mim e eu não estava bem, eu: 

“− Onde me vou meter, Deus meu? Eu…” Claro, tive que guardar as minhas coisas num est… estraguei, porque isto 
agora é tudo novo, estraguei muito a minha mobília. 

E- Hum, hum. 
S- A guardar num baixo, fami… família que eu tenho, eu, eu, porque hay famílias Portuguesas já “ṕ á” parte de, 

de Renteria ṕ ra lá. 
E- Sim. 
S- (imperceptível), e tal. Família lejana, mas, como se fossemos irmãos. 
E- Sim. 
S- A verdade é essa. Me guardaram entre uns e outros, vieram desmontar, e eu me vi… 
E- Entretanto tinham comprado mobília, não é?, ṕ rá casa, também? 
S- Yo, claro, eu, eu me vi na rua! Eu me vi na rua! Me vi sem dinheiro!, me vi mal. 
E- Portanto o emprego do, do marido foi (imperceptível) 
S- Era um emprego, foi uma época que não, não se ganhava como hoje em dia; hoje em dia está, a coisa está… 

estamos tambaleando todos, porque, claro, “́ tamos” com medo do dia de amanhã ter que, ter que ir embora daqui, 
porque, claro, ganhávamos, a comparação de vida antes, porque hoje em dia cem mil pesetas, pois há uns anos já 
ganhávamos as cem mil pesetas, hoje temos que ganhar mais… 

E- Pois, pois, pois. 
S- … mas, claro, o peixe falhou muito!… 
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E- Pois. 
S- … esse sistema de pescas que puseram matou muito peixe, então, claro, não há! E se não há, pois não podes. 

Porque o meu marido tem um soldo, pero hay pessoas que não têm um soldo; tenho um irmão, por exemplo, como o 
meu irmão muitos!… 

E- Pois. 
S- … que se vai ao mar e pescam, ganham, e se não vai ao mar, não pescam, não ganham. 
E- Não ganham. 
S- Com que alimentas a família!? Es que es triste! Mas, é assim a vida. Tch, então, claro, passámos, vivímos na 

rua, eu sou uma pessoa muito dada ṕ rá frente, eu, eu m… me custa muito tirar a toalha, como se costuma a dizer 
aqui… 

E- Sim. 
S- … custa-me muito! Me vi na rua, eu disse: “− Bem, vou ter que buscar um piso. Eu vou ter que buscar casa, 

porque eu na rua, com os meus filhos não posso estar. Ou o meu marido fica aqui, eu me vou “ṕ a” Galicia, ou tenho 
que meter-me de cabeça.” Bem, o meu marido foi “ṕ ó” mar, e eu fiquei sózinha ṕ ra tudo, tinha que decidir por ele e 
por mim, filhos pequenos, claro!, e então, uma senhora, eu andava a buscar piso, uma senhora me disse − essa senhora 
que por acaso nos encontrámos, a primeira pessoa que nós encontrámos−… 

E- Sim, sim, sim. Daqui, sim. 
S- …: “− Ui!, Sara, mira aí um piso!, ali.” (E tal, que era este que aa, tinha morrido a senhora daqui), o piso de tal 

fulanita,  e mira e tu…” E tal: “− Bem, eu vou ver, mas o piso é peque… é pequeno, não é?” Diz: “− Os filhos daqui a 
amanhã te casam, vão crescendo, os filhos casam, ṕ ra ti e ṕ ró teu marido a casinha…”. Está bem, e tal. É mais 
grande “q́ ó” piso que vivia antes. Este é pequeno…  

E- Sim. 
S- … mas o outro era mais pequeno que este. 
E- Sim. 
 S- Mas ṕ ra mim, ṕ ra nós já nos chega. Recolhidos todos, como “costumemos” a dizer, de portas “ṕ a” dentro, 

tudo são colchões. 
E- Hum. 
S- Bem, e claro, meti-me no piso. Tanta desgraça, que no primeiro ano que me meti no piso, claro, o piso estava 

todo velho, fizemos, começámos a fazer obras, porque não podíamos (imperceptível), estava todo velho, que era uma 
senhora muito velhinha que vivia… 

E- Pois. 
S- … aqui, tinha tudo velho. 
E- Pois, pois, pois. 
S- Começámos a meter-nos no… a fazer obras… 
E- Está tudo arranjadinho, pois. 
S- Sim, fizemos tudo novo! Fazer obra, e o meu marido: “− A ver se íbamos  adiante”, e tal, e os senhores que me 

fizeram a obra, gente conhecida: “− Tu tranquila!, nos vais pagando pouquito a pouco, que eu nem vou botar a 
madeira no chão, nem nada.” E, tinha pessoas Portuguesas: “− Bem, tu põe-te!, porque já sairás adiante, já verás”, e  
tal. E, claro, com o ânimo das pessoas −não foi “ṕ ó” meu mal, foi por bem−, claro, pus tudo, foi tudo a baixo, pôr 
tudo. Claro!, me subiu muito. E eu estava pagando. (Imperceptível)… o meu marido do mar, meu, eu também pus-
me a trabalhar, que então não trabalhava, disse “ṕ ó” meu marido: “− Vamos comprar o piso. Tu tranquilo, eu vou 
trabalhar!, e que ajudo.” 

E- Portanto, há seis anos começou a trabalhar? 
S- Há seis anos. Na mesma casa, já não saí. Na primeira que entrei fiquei. O meu irmão vai trabalhando também, 

porque eu, o chavalo, o moço ficou (imperceptível). “− Eu ganho ṕ ra vós, o dia de amanhã, pois já, já, dia que eu me 
case vós recorreis com tudo”, e tal. E meu irmão também está ajudando. E a minha filha começou a cuidar um crio, 
um bébé, e tal… pouco a pouco estavamos pagando, também, o meu marido teve um acidente, no barco. Um 
acidente que esteve um ano de baixa. 

E- Tch. 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE - APÊNDICE10.1. – ENTREVISTA DE SARA 

24 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

S- “́ Teve” muito mal, “́ teve” no hospital, porque levou o golpe foi na cabeça. Depois do golpe da cabeça, pois, 
foi, foi, foi a rodi… foi o joelho, tiveram que operá-lo, quer dizer, foi tudo aquele ano, todo o ano de baixa. Depois teve 
uma embólia pulmonar, porque Deus não o levou porque, num… não sei. Bem, foi um ano muito triste! 

E- Hum, hum. 
S- Esse ano, que o meu marido teve o acidente, eu, eu queria “ṕ a” comprar uma barra de pão e não tinha. Queria 

“ṕ a” “colher” o autobus “ṕ a” ir trabalhar e não tinha. Chorava noite e dia, não sabia o que havia de fazer. Mas, a 
minha patroa, no trabalho, ela notava; porque eu sou uma pessoa muito alegre, e ela notava que eu não… (campainha 
da porta que toca) não, que não era eu. (Dito em sussuro:) Pára, pára um poquito.  

(Interrupção na entrevista pela chegada do filho mais novo de S.) 
E- (…) Muito bem.  
S- Eu, eu então… 
E- Portanto, foi um ano… 
S- Foi… 
E- … se bem entendi, desde que saíu de Portugal, esse foi um ano marcante? 
S- Foi, foi. 
E- Terá sido o mais, o ano mais difícil? 
S- Mais difícil da minha vida! 
E- Acha que sim? 
S- Não o esqueço. 
E- De toda a sua vida!? 
S- De toda a minha vida!, tch, à parte dos meus pais, quando vivia yo en Portugal, era miúda, os meus pais 

sempre viveram muito mal, e eso… mas, o marcado, marcado, na minha vida, no, no meu casal… 
E- Hum, hum. 
S- … foi o ano mais, mais, vamos, o ano, foram uns anos, esse ano foi o ano que teve o meu marido o acidente, 

“despois” estivemos uns três anos… 
E- Sim, sim. 
S- … mas Deus está arriba! E essa experiência eu vou a contar-la. Vivi tão mal!, tão mal!, nunca tive uma 

Portuguesa que me ajudasse. São muitas Portuguesas, e nunca tive uma pessoa Portuguesa que me dissesse: “− Faz-te 
falta isto?” Nunca! Mas, graças a Deus havia muita gente Espanhola que me quer muito. Primeiro, a começar pela 
minha patroa. Ela via que eu não era eu, ela já aos quinze dias deixava o meu ordenado, essa senhora tem um 
restaurante… (tinha, agora não tem), comida, mas sem ninguém tocar-la!, comida feita, fazia-me “fontes”, e muita 
comida os meus filhos comeram do restaurante; que a minha patroa me trazia, porque ela via que não era eu. Mas eu 
nunca!, jamais, nunca!, es que nunca disse nada a ninguém. Chegava a casa botava… punha música, cantava com a 
música, e interiormente, como se costuma a dizer, a procissão vai por dentro. Meu marido mal! Meu marido não saía 
ṕ ra nada, vinha-me a buscar ao trabalho, e tal, vínhamos tristes, havia trit… mas estavamos unidos. Havia tristeza, não 
havia pão, mas estavamos unidos. Mas chegou o momento que já não podíamos mais!. (Breve silêncio) Não 
podíamos mais, porque nos chamaram do banco. 

E- Pois. 
S- Tinha retraso de pagar o piso. 
E- Pois, pois. 
S- Claro, da hipoteca. 
E- Pois, pois, pois. 
S- Eu via que as pessoas que me fizeram a obra, que eu não lhe podia responder, lhes disse que me havia, o que 

me havia passado, mas claro, não podia; eu queria ir à rua e tinha mêdo, tinha vergonha!, vergonha tinha. Então, as 
nossas Portuguesas em lugar de, não sei, de apoiar-te… 

E- Sim. 
S- … não deu, es que não, vamos, me enterraram mais. Me criticaram. Andei apuntada. E bem, e Deus bem sabe 

que eu se não pagava era porque não podia. 
E- Hum, hum. 
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S- Mas quando pude tudo paguei. Mas isso foi, só foi Deus que me ajudou! E, tenho uma amiga Espanhola, que 
es Galhega, também… 

E- Hum, hum. 
S- … muito minha amiga, andamos juntas, praticamente, mas… uma coisa qualquer que nos faça falta, aí 

estamos uma e outra. 
E- Hum, hum. 
S- Então, essa amiga minha, um dia, veio aqui à minha casa, e uma miúda, filha de uma Portuguesa que está a 

tirar o título de, de cabeleireira… 
E- Hum, hum. 
S- … pois vinha, assim, arranjar o cabelo, e tal, e estava aqui na minha casa, essa moça, a cortar o cabelo a essa 

minha amiga… 
E- Sim. 
S- … e o meu filho pequeno, que era uma criança pequena, disse: “− Mamã, não hay cola-cao.” 
E- Pois. 
S- Eu tinha-lhe dito, eu disse aos meus filhos: “− Nunca me pidais quando estiver alguém aqui, aqui em casa, não 

me pidais nada!… 
E- Pois. 
 S- … se come lo que hay!… 
E- Pois. 
S- … e se não hay te passa sem ele.” Mas, claro, o miúdo com seis anos!… 
E- Claro. 
S- … tch, valha-me Deus, não sabia. “−Mamã, não hay cola-cao.” Eu lhe disse, “ṕ ó” miúdo: “− Bom, tranquilo 

cariño, que a mamã logo vai irá buscar.” 
E- Hum, hum. 
S- E diz ele: “− Já levamos tantos dias sem cola-cao!” 
E- Pequenino, pois. 
S- E a minha amiga não disse nada! E eu por trás da minha amiga, “ṕ ó” meu filho, de frente ao meu filho, fiz-lhe 

assim com a mão… (gesto simulando bofetada feito pela entrevistada) “− Te vou a dar.” 
E- Hum, hum. 
S- Não queria que ninguém soubesse o que estavamos passando! 
E- Hum, hum. 
S- Pois essa minha amiga não lhe… só lhe faltou tempo “ṕ a” chegar à sua casa, dois filhos dela, que pouco 

tempo aparecem na minha casa com uma bolsa de tienda, de compra, carregada de tudo! Chorei… 
E- Hum, hum. 
S- … por coisa que não tive Portuguesas nenhumas que me ajudassem!… 
E- Hum, hum. 
S- … tive uma pessoa Espanhola que me ajudou! 
E- Porque acha que as Portuguesas, se quisessem vêr, também se apercebiam, não é? 
S- Claro, sabiam, sabiam que o meu marido que estava de baixa, sabiam que o meu marido, yo, o meu marido 

vai ao mar, traz peixe… 
E- Claro, se quisessem… 
S- Claro! 
E- … ajudar, quero eu dizer. 
S- Que mais elas sabem, que os maridos também vão ao mar! É, fazemos assim, temos assim um sistema: se o 

marido de uma Portuguesa está de baixa, ou está de paro… 
E- Ajuda-se. 
S- … as que, as que os maridos andam ao mar, as que temos maridos que andam ao mar, o peixe que tem, que 

trazem, pois: “− Fulana, queres um pouquinho de peixe?” porque então, marido em casa, pois… 
E- Claro. 
S- … no vais a comprar. “− Fulana, queres peixe?” 
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E- Claro. 
S- E a mim, nunca tive uma Portuguesa, a não ser X.! 
(Interrupção na entrevista para S. preparar a merenda ao filho mais novo) 
S- (…) Eu não tenho medo que oiçam os nomes. 
E- Pois, ainda por cima aé uma boa acção, mas não, mas não… 
S- A mim não me importa!, que tenha os nomes. 
E- … mas não, mas não ponho. Não ponho, faz parte do meu código. 
S- Se é por mim… 
E- Mas não ponho. 
S- … o nome, o nome pode figurar, pero não, não importa. 
E- Não ponho de ninguém. 
S- Não importa. Por mim tranquila!, que eu não estou a dizer mentiras. 
E- Pois, não, mas não ponho. 
S- Então, a não ser essa pessoa, essa amiga Portuguesa e família, um, um parentesco mio, que às vezes vinha o 

marido do mar: “− Olha, Sara, queres um pouco depescado?” Era a única, porque às vezes: “− Porque não dizes!…” 
E ela soube deste tema “despois”, quando a minha vida já foi evolucionando melhor, porque… 

E- Hum, hum. 
S- … tch, Deus aperta, mas não enforca. 
E- Deus aperta, mas não enforca!? 
S- Mas não, não enforca. Deus, aqui se costuma dizer: Deus aperta, mas não ahoga. 
E- Pois. 
S- É não afoga, Deus aperta, mas não afoga. 
E- Pois. Não enforca, sim, sim. 
S- E quer-se dizer, então… e mi marido, pois, não podíamos, não tínhamos ṕ ra comer e tal, mas, então, claro, eu 

me preocupei mais foi quando, já, começaram-me a chamar os bancos, porque eu pagava, eu pagava ao mês, 
solamente o que era da hipoteca da casa, cento e dez mil pesetas! 

E- Pois… 
S- Já era muito dinheiro. 
E- Claro. 
S- Tinha que passar o mês! 
E- Claro. 
S- E claro, eu nunca, punha o dinheiro no banco justo “ṕ ó” piso, porque não me chegava! 
E- Claro. 
S- Não me chegava, ele estava de baixa, ganhava noventa mil! 
E- E com três miúdos. 
S- Não me chegava! Então, um dia, já me haviam chamado do banco, que já levava três, três retrasos, claro!, de 

um… dinheiro, e tal, e bem, e cheguei de trabalhar e meu marido me disse: “− Mira: chamou do banco.” E tal. Digo: 
“− Deus mio!, Senhor!, que faço?” Então, no meu quarto, o meu marido e os meus filhos, eu não que… eu às vezes 
queria evitar os meus filhos que não sofressem, o que estavamos a sofrer nós. 

E- Pois. 
S- Eu sentada numa esquina da cama, e meu marido noutra esquina da cama; chorávamos os dois como duas 

crianças. (O filho mais novo de S. bate à porta para avisá-la que vai brincar para a rua com os vizinhos) Chorávamos 
como duas crianças. E eu disse: “− Não podemos seguir adiante. Isto não é vida! Assim não podemos viver, os filhos 
querem pão não têm, queremos pagar o, o que queríamos com tanto carinho, com tanta ilusão comprámos, não 
podemos pagar. Que fazemos? Eu vou ṕ ra Galicia com as crianças. Tu ficas aqui, e eu vou “ṕ a” Galicia. Me custa 
muito deixar-te sózinho, mas temos que ser assim. Temos que fazer isto.” Mas, nesse momento… 

E- Quem é que ia?, ele? 
S- Eu ia ṕ rá Galicia. 
E- Ah! 
S- E meu marido ficava aqui à beira mar, pagava a uma patroa, e tal… 
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E- Sim, sim. 
S- … e ele ficava aqui. 
(Interrupção na entrevista para mudar de cassete) 
S- (…) E os seus olhos tristes… 
E- Claro. 
S- … a chorar, não sabia a que porta bater! Bem, mas eu tenho, que logo lhe vou mostrar, tenho um Cristo muito 

bonito!, que lho quero muito!, muito!, muito!, tem uns olhos, parece que está, de vidro, parece que está a olhar ṕ ra 
nós. Então, eu tenho, tenho-o como ali, ali está o meu altar, tenho-o sempre. 

E- Hum, hum. 
S- Será!, como: “− Oh!, isso são ideias tuas.” P ŕa mim não, porque Deus está arriba. E ele, no momento dado, ele 

nos escuta. Ou foi a educação que deu meus pais, minha mãe também é muito, muito católica, uma pessoa tão… 
humana… 

E- Hum, hum. 
S- … que parece que… alguma coisa ficou em mim da minha mãe. 
E- Hum, hum. 
S- Então me levantei tão!… me entrou um… não sei, como una coisa dos pés!, me levantei donde estava, o meu 

marido a olhar ṕ ra mim, me ajoelhei: “− Santo Cristo…” Mas isto é a verdade, que às vezes quando conto, a muita 
gente contei esta história, contei até ao padre daqui… 

E- Hum, hum. 
S- … me ajoelhei e lhe pedi, com estas palavras: “− Senhor, não me abandones! Se estás provando em mim para 

ver se eu me desespero em contra tua!, da minha boca não ouvirás uma mala palavra. 
E- Hum, hum. 
S- Queres-me mandar mais, manda-me, que eu tudo aguentarei. Mas te peço, não me abandones! 
E- Hum, hum. 
S- Te peço “ṕ a” pagar as quatro telhas que comprei… 
E- Hum, hum. 
S- … “ṕ a” cobijar meus filhos do frio, da rua, e “ṕ a” dar o pão aos meus filhos! Não me abandones Senhor! 

Não me deixes passar pela vergonha de, de dizer, sabes que…” (tom de súplica) que no mundo há muita gente, gente 
boa, gente má, e claro, essa gente má dirá: “Pois comprou o piso sem…” Eu então que pensava: “Eu agora tenho que 
vender.” “− Não me deixes passar por essa vergonha, meu Jesus!  

E- Hum, hum. 
S- Ajuda-me! Ajuda-me!”. (Tom de súplica) Isto foi, por exemplo hoje. 
E- Sim. 
S- Eu fui trabalhar o dia seguinte e meu marido me disse, quando me foi buscar ao trabalho: “− Temos uma carta 

do seguro para irmos lá.” E eu: “− Ai!, Senhor! Logo uma carta do seguro “ṕ a” pagar outra vez!, eu, se tenho alguma 
carta “ṕ a” pagar então eu, eu desapareço, que já não apareço mais em casa!, eu morro!” Yo com estas palavras. Meu 
marido disse: “− Que vamos fazer?” E ao dia seguinte fomos ao seguro. No seguro, e disseram: “− Vocês vão a tal 
sítio falar com tal fulana.” Fomos. Chegamos, ela nos mandou sentar, haviam dois, duas cadeiras… 

E- Hum, hum. 
S- … e eu te… eu, as minhas pernas, eu estava, já não sabia por onde sair. E vejo, então, a senhora… a escrever. 

Diz ela assim ṕ ró meu marido: “− Bom, tome então isto.” Eu, fiquei assim, digo: “− Isto ṕ ra que é, é ṕ ra pagar?” E 
diz ela: “− Não, isto é… ao estar mais de equis3 tempo de baixa, o seguro dá um tanto, uma ajuda, a fundo 
perdido…”… 

E- Hum, hum. 
S- … que fundo perdido quer dizer que não tens que pa… que pagar. 
E- Hum, hum. 

 
3 Significa «x». 
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S- E eu não sabia o que era fundo perdido, lhe perguntei: “− O que é fundo perdido? Tenho que pagar com el 
tiempo?” “− Tch, tch, tch, não, aqui não tens que pagar nada. Isto é um seguro, porque não alcançou, como não estás a 
trabalhar, então o seguro dá esta ajuda.” 

E- Hum, hum. 
S- E eu olhei “ṕ á”, “ṕ ó”… “ṕ ó” tal… “ṕ ó” talão, que era um cheque… 
E- Sim. 
S- … e eu: “− Ai!, Madremia!” … eu tremblava. Então eram trezentas e vinte e uma mil pestas! Ficou-me aqui 

na mente. O meu irmão andava ao mar, não tinha, não andava a ganhar nada!, o meu irmão veio, foi justo a um fim do 
mês, o meu irmão vai, vem do mar, diz: “− Sara, cobrei cem mil pesetas.” Já são cem mil mais “ṕ ó” monte. 

E- Hum, hum. 
S- Chamou o armador, o meu marido, o patrão do barco, que ia passar lá “ṕ la” empresa que tinha que cobrar uns 

atrasos que tinha de atrasos, oi… oitenta e seis mil pesetas mais “ṕ ó” monte. 
E- Hum, hum. 
S- O meu marido antes de ficar de baixa, e… esse mês que ficou o ano todo de, de baixa… 
E- Sim. 
S- …o mês anterior tinha cortado a ponta do dedo, também… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … com um peixe que o, que o, que lhe pi… que lhe picou e ficou, infectou o dedo, teve que cortar a ponta… 
E- Pois, pois, pois. 
S- … a primeira, a primeira paragem. 
E- Sim. 
S- Então, davam de indemnização cinquenta e sete mil pesetas. Bem, eu sei que de, em questión de um dia “ṕ ó” 

outro, não pedi nada a ninguém!, nada a ninguém!, eu paguei… todo o atraso que tinha do, do piso, terminei com o 
empréstimo pessoal, porque, claro, a pedires “ṕ a” um piso não tens aquela quantidade, não to dão todo, então, paguei 
o préstimo “ṕ ó” meu marido, ficaremos sem um, sem um tost…, sem uma peseta!, mas eu o préstimo personal já 
vou, já vou liquidar! Fomos ao banco mais contente!… 

E- Hum, hum. 
S- … terminar o que temos. E depois o piso, ao dia que é hoje, graças a Deus!, que graças ao Pai Divino, nunca 

me faltou o pão ṕ ra comer! 
E- Hum, hum. 
S- Pûs tudo novo, agora há pouco tempo… 
E- Hum, hum. 
S- … paguei às pessoas que me tinham feito a obra… 
E- Hum, hum. 
S- … graças a Deus não me faltou o pão, em cima Dios, isso é porque uma amiga minha, sempre costumamos a 

fazer uma lotaria, as duas, o ano passado, em Junho (isto é verdade, porque eu não disse a ninguém!, depois sou… 
souberam, mas eu não disse a ninguém), com essa amiga minha, isso, que a minha amiga “́ tava” a passar mal!, e eu 
disse: “− Me alegro por mim, mas mais me alegro… por ti! Porque estavas a passar mal, e eu não te podia ajudar, 
pero…” E eu andava también, também andava, hombre!, eu (imperceptível) mas andava, pois, que não te sobrava, 
mas tão pouco, não andavas, tão pouco, esquentada!, entendes? 

E- Claro. 
S- “− Não te posso ajudar, mas…” Então, no mês de Junho nos tocou uma pi… um pouquinho… 
E- Sim. 
S- … na lotaria. 
E- Sim, sim. 
S- E disse: “− Graças a Deus, Deus aperta mas não ahoga!” 
E- Hum, hum. 
S- E quando comecei, quando foi que nos tocou isso, foram dois milhões… 
E- Hum, hum. 
S- … eu disse: “− Bem, fazia-me falta.” Claro, tinha a casa toda arranjada, mas não tinha mobília, tinha tudo já… 
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E- Pois. 
S- … aqui tinha uma cama, o meu irmão, claro, o rapaz queria dormir não podia! 
E- Hum. 
S- E, claro, tínhamos aqui um… um móvel, arranjar como podíamos! 
E- Pois. 
S- Não tinha a minha cozinha posta… 
E- Claro. 
S- … não tinha nada, não tinha armários, tinhas que andar com os, com os, com os cacharros, como se chamam 

aqui, com as panelas, e tudo, e, por cima de todos os sítios. 
E- Hum, hum. 
S- Então eu disse: “− A minha ilusão é pôr a casa como eu quero. Não quero nem ṕ ra carros!, nem ṕ a passar 

férias!, isso sim, vou a Portugal passar umas férias… 
E- Pois. 
S- … mas como vou todos os anos. 
E- Pois. 
S- Igual, igual, nem, nem mais, nem menos, o meu estilo foi sempre o mesmo. Eu só disse “ṕ a” meu marido: “− 

Este dinheiro é como se não me tivesse tocado, eu quero!, pôr a casa à minha maneira.” Um pouco decente!, não ao 
luxo, nem muito menos, um pouco decente. E disse: “− Deus me concedeu esse gusto!” Pois quando me viram a 
botar os móveis, Portuguesas, quando me viram a fazer, como me puseram! Não me importou!, porque há havido 
amigas minhas: “− Ai!, tocou-te a lotaria e não me disseste nada!” “− Eu não tenho que ir com a campainha na mão a 
dizer!, porque vós!, quando vos passa qualquer coisa que tienes, não andas a dizer a ninguém! E porque hei-de ir eu 
com a campainha na mão a dizer? É meu, não foi roubado a ninguém!” Mas é a tal raiva!, é inveja! 

E- Hum, hum. 
S- É como eu digo, quando ouvimos uma pessoa, mesma a pessoa, eu tenho amigas Portuguesas, que hay uma 

amiga nossa Portuguesa, tem problemas com o álcool… 
E- Hum, hum. 
S- … tem problemas com álcool, e os filhos quando vêem a mãe assim: “− Vizinha, (imperceptível) que a minha 

mãe está mal!” Aí vou eu correndo. Falei com o padre, fui ao médico, pouco a pouco lhes estou convencendo, vamos 
a trabalhar todos os dias, todos os dias vamos as duas “ṕ ó” trabalho. 

E- Hum, hum. 
S- E, hay que ajudar! Se está enterrada, vais enterrar mais!? Não. Hay que tirar essa pessoa do “fango”, como 

Deus diz. A experiência… e coisas, que algumas não, não… já não te lembra, mas… a história, e a vida dos 
emigrantes é muito dura! Mas mais duro, mais duro é quando temos paisanos nossos, em lugar de sermos amigas, 
somos inimigas. É mais duro isso. E costumamos a dizer: “ṕ a” quatro Portugueses que somos aqui, em lugar de 
estarmos todas unidas, como uma pinha, estamos todas pior, a ver se aquela, assim passamos em tal igreja. Vamos em 
tal igreja, um grupo de Portuguesas, isso não leva nada a ninguém! “− A Sara não vem!”. (Comentário lateral: não 
importa!4).  

E- Bom: “− Fulana não vem.” 
S- “− Oh!, fulana não vem.” 
E- “− A L não vem, a Isabel não vem.” 
S- Prontos, e… e como disse uma ṕ ra mim: “− É que se tu não vens, “́ tá” triste.” Porque eu tenho sido operada 

de hérnia… 
E- Sim. 
S- … claro, e não posso, porque me está bastante desarrollada… 
E- Hum, hum. 

 
4 S. fez este comentário porque dissera o seu nome real. 
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S- … e eu deixei de ir, porque, claro, num, num, num… tenho medo, a fazer um esforço, e claro, ficar de repente, 
ou estrangular, ou assim… 

E- Pois. 
S- E “́ tou” à espera, espero que o meu marido, pois, fique da mar em casa, pois, ṕ ra eu ser operada. E, pero: “− 

Fazes a limpeza, se não estou eu, fazeis igual!” “− Tu estando é outra alegria. Nem que tu não faças nada!, nem que 
estejas ali a mandar!” “− És que eu ṕ ra mandar não sirvo.” “− Nem que tu não faças…” 

E- A Sara, a Sara tem que estar. 
S- Tem que estar! E digo: “− Parece mentira! Não tem que ser assim. Em qualquer…” Isto porque não est… não 

está cá, se ainda estivesse cá, pois, já via, se entro num café: “− Ah!, a Sara vem no meio.” Vamos a uma excursão: “− 
A Sara tem que vir no meio.” Mas mesmo os Espanhóis! Se vamos a um… a um sítio qualquer, eu tenho que levar a 
voz cantante, não, não, não gosto! 

E- Mas sente-se integrada aqui? 
S- Sim! Sim. 
E- Sente-se bem aqui? 
S- Yo?, de maravilha! Eu digo: que a mim me encanta! 
E- Se voltasse atrás, voltava a emigrar? 
S- Voltaria a emigrar. Voltaria a emigrar. Quero muito à minha terra, voltaria a emigrar, aunque é muito duro, 

mas… sim! 
E- Acha que valeu a pena? 
S- Sim. Valeu a pena. Porque, claro, eu não sei, porque me casei, vim “ṕ ráqui”! Eu vou a Portugal e ainda vejo 

muita tristeza em Portugal. 
E- Acha que… ter emigrado ajudou a melhorar a sua vida? Acha que sim? 
S- Muito! 
E- Comparando, se puder comentar isto, não sei se pode?… 
S- Sim, sim. 
E- … com a vida que os seus pais tinham, que tinha com os seus pais?… 
S- Sim. 
E- … melhorou? 
S- Muuuito melhor! Eu na minha casa só vi pobreza. Vi o meu pai, era muito bom homem, mas era uma pessoa 

que bebia… 
E- Hum, hum. 
S- … nos batia. 
E- Hum. 
S- A minha mãe morreu jo… nova, muito nova, com cinquenta e três anos… 
E- Hum, hum. 
S- … das cargas de pancada que levava. Humilhações. Queríamos comer e não tínhamos!, dormíamos, igual, 

cinco, a minha mãe, a minha mãe tinha quinze filhos, aunque agora somos só sete. Tch… e eu… 
E- Trabalhou, e trabalhava também? 
S- A minha mãe, eu trabalhei e fui trabalhar com oito anos, “ṕ á” fábrica de conserva, andava na escola, por isso 

sou, eu, a minha mãe costumava a dizer: “− Tu “fostes” a que menos escola “levastes”…” Que não tenho o, não 
circulei a, a quarta classe… 

E- Hum, hum. 
S- … andei na terceira…  
E- Hum, hum. 
S- … fiquei com a terceira. Mas, graças a Deus, a minha mãe dizia: “− Tu “ṕ á” escola que “tivestes”…” Eu lia 

estas cartas dos médicos, que mandavam ao meu pai; e sei ler e sei escrever, tenho muitos erros, verdade!, mas quero, 
pouco a pouco vou “posperando”, e me gostaria, eu já tenho dito “ṕ ás” minhas filhas, eu gos… a mim me gustava! 
tirar o graduado escolar. 

E- E pensa que aqui?, porque há escola para adultos! 
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S- Sim. E já tenho dito às minhas filhas: “− Eu me gustaria tirar o graduado escolar, porque, gosto de ler!, gosto de 
escrever!, eu escrevo, e leio muito. Quase não tive oportunidade, porque éramos muito de família e tínhamos que 
trabalhar. Que até o patrão, esse senhor, era um senhor que era de, era… essa religião, como se chama? Jeo… Jeová 
Protestante, há um… 

E- Ssim. 
S- … era o patrão era… era de uma religião assim. 
E- Não era Católico. 
S- Não era Católico. 
E- Sim, sim. 
S- Mas era muito boa pessoa. 
E- Sim. 
S- Eu estava a trabalhar com oito anos… (Ruído de alguém a bater à porta) 
(Interrupção na entrevista) 
S- (…) Então eu trabalhava aí, aos oito ano… a trabalhar com oito anos m… então, naquele tempo em 

Portugal… 
E- Havia muita gente a trabalhar. 
S- … havia muita gente “q́ hoje” em dia quando vejo… México e isso, as criancinhas carregadinhas… 
E- Sim, sim, sim, sim, sim. 
S- … lembrava-me do nosso tiempo! Dizia: “− Oh!, minha filha, vês essas crianças!? Como andam? Eu andei 

assim.” E hoje em dia assim estou dos ossos. Então, claro, havia que trabalhar; e ganhava vinte e sete tostões à hora!… 
E- Hum, hum. 
S- … então. Tch, e claro, minha mãe não tinha ṕ ra comprar-me socos. 
E- Pois. 
S- O tempo de Janeiro frio!… 
E- Pois. 
S- … frio!, claro, uma fábrica de peixe, humidade. 
E- Claro. 
S- Frio. Então, claro, eu era muito miudinha, e a mim me mandavam como uma rapariguita que não… podia 

estar como as pessoas mayores na mesa e na (Imperceptível − referindo-se a posto de trabalho na fábrica) e assim, 
então, punham-me uns cestos de sardinha no chão, e eu tinha que estar ali abaixada a cortar o rabo às sardinhas com 
uma tesoura  e a cortar o rabo, que era “ṕ ás” pessoas depois tirarem a espinha… 

E- Sim, sim. 
S- … e “ṕ a” pôr em lata. Bem, “ṕ a” pôr em lata não, “ṕ a” pôr primeiro “ṕ a” ir às estufas, e logo em lata. 
E- Sim. 
S- Bem, e eu estava descalça, no chão, descalça, mas já não me importava o frio dos pés!, senão o “cansancio”, o 

sono, claro, às três da manhã, trabalhar toda a noite!, uma miúda, u… em cima que tinha pouca alimentação, que não 
havia, que não tínhamos alimento, e descalça, e mais o sono que me cansava; tinha que ir à escola, dia seguinte, pela 
manhã! Muitas vezes não ia!, à escola. Claro, nisso, nisto que estou a cortar o rabo às sardinhas, e deu-me um cobranto 
de sono e estou, e nisto eu sinto uma mão que me toca de trás no ombro, eu olhei “ṕ a” trás e vi o patrão, digo: “− Ai!, 
ele vai-me botar ṕ ra fora da fábrica!” Eu assustadinha, pensando que me ia botar às três da manhã fora! E, claro, 
donde estava a fábrica “ṕ á” minha casa, era um sítio muito escuro ṕ ra vir: “− Ai!, vai-me botar fora da fábrica.” Eu já 
pensando, eu já a chorar. E esse senhor disse-me, assim, ṕ ra mim: “− Quantos anos tens?” E eu disse: “− Tenho oito 
anos.” Eu já a chorar, claro!, era, era uma criança, uma miúda. (Sorriso de E..) E diz ele, assim, ṕ ra mim: “− Olha, vai 
ao quarto de banho, lavas a cara e descansa um bocadinho. Tu descansa.” E eu fui ao quarto de banho, já não 
descansava, eu já, no quarto de banho, estava “chainha” de mêdo que chegasse… cá fora e ele me mandasse ṕ ra 
casa. 

E- Pois. 
S- Lavei a cara, e tal, mas já o sono não me entrava!, já com o mêdo, o susto que tinha em cima, e claro, e vim do 

quarto de banho, e cheguei, donde tinha os meus cestos, a rededor “ṕ a” cortar las sardinhas, tinha todos os cestos com 
as sardinhas cortadas. E ele se baixou, baixou-se, meu patrão, que era o patrão da fábrica a cortar as sardinhas. E ele 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE - APÊNDICE10.1. – ENTREVISTA DE SARA 

32 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

viu-me descalça, com os pés gelados de frio, e diz ele assim ṕ ra mim: “− Não tens uns socos ou uns chinelos?” Eu 
disse: “− Eu não tenho.” Estava uma irmã minha, que hoje tem quarenta e quatro anos, est… está em Portugal, que é 
viúva, também trabalhava nessa fábrica. 

E- Hum, hum. 
S- Disse: “− Não tenho.” Então ele foi ao escritório, trouxe-me uns chinelos, estes como de borracha por 

baixo?… 
E- Sim. 
S- … me entravam dois pés!… 
E- Sim. (Tom de sorriso) 
S- … mas não me importou. Diz ele: “− Põe isto nos pés que pelo menos livras-te da humidade.” 
E- Hum, hum. 
S- Pois pûs; calcei os chinelos, e nunca me esqueceu!, e era muito, e era muito criança!, muito miudinha, e 

muito… há muitos anos… 
E- Claro. 
S- … tenho quarenta e três!, mas nunca me esqueceu de então dessa pessoa, por isso que muita vez eu digo 

assim: “− A religião, tch, hay pessoas católicas que são uns animais! Maus! Há gente de Jeová que são muito boas, ou 
pessoas são más!” Eu tenho família que são Jeová, e tudo… 

E- Hum, hum. 
S- … mas, não tem que ver que “́ tejas” numa religião “ṕ a” seres boa pessoa, tenho a minha família, pois, 

Portuguesa, vive, vivem em, em Hondarrua, que há muitos Portugueses, também… 
E- Hum, hum. 
S- … e também são muitos boas pessoas, hay de tudo! 
E- Hum, hum. 
S- E nesta vida há de tudo 
E- Não é por ser Espanhol, ou ser… 
S- Sim!, Espanhóis, Bascos… 
E- … Basco, ou ser… 
S- … Andaluzes, que hay muita mistura aqui, mas, gente boa. Há de tudo. Mas, yo emigraria. 
E- Hum, hum. E nessa fábrica, quanto tempo “́ teve”? 
S- Eu estive nessa fábrica dois anos, porque “despois” aos dez anos, como, fiz, quer-se dizer… eu tinha… oito e 

fui “ṕ a”, “ṕ ó” P trabalhar de criada a servir… 
E- Hum, hum. 
S- … com dez anos. 
E- Ah! Está bem. 
S- Mas não fui criada, não fui servir, aquilo foi como uma, me acolheram como a uma filha! 
E- Assim. Sim. 
S- E hoje são padrinhos, que um senhor, o senhor já morreu, e a madrinha, eram padrinhos da minha filha, da 

mais velha, e padrinhos do meu casamento. Mas não, não me, não me levaram como criada “ṕ a”, não!, és que, como 
uma filha. Tive o trato, que a minha mãe não podia, claro. Vinham-me trazer o cafézinho à cama, antes de m… antes 
de dormir à noite. 

E- Hum, hum. 
S- Eu ia “ṕ á” escola, levava umas, as galochas nos pés, quando chovia, e levava umas sapatilhas na bolsa, 

levavam-me de carro, que o senhor era cho… era chófer de, táxista. 
E- Sim. 
S- Como uma filha! E hoje em dia não sei, eu não sei, não sei se morreu, já, a senhora que tinha oitenta e tantos 

anos, e eu vou a Portugal, há pouco fui a Portugal, hay dois anos que fui a Portugal, estubimos, estivemos ali, que 
tenho fotografias: “− Ai!” Uma alegria em ver-me, porque ela sempre me tinha como filha. 

E- Foi bem tratada, pois. 
S- Bem tratada! 
E- E aí é que terminou, portanto, a, a… 
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S- Aí terminei… 
E- … a terceira classe, não é? 
S- … terminei a terceira classe, que a professora dizia que era uma pena que eu não seguisse estudando, que, essa 

senhora queria que eu fosse estudar, que ela dizia: “− Ó minha filha, é tão bonito ter uma, uma miúda com a bata 
passada a ferro!, branca, no braço.” Lembro-me as palavras: “− Com os livros de estudanta no braço.” E no eléctrico 
−então não havia autocarro, era o eléctrico… 

E- Claro! 
S- … em P, em AS−… 
E- Sim. 
S- … e ir tão bonito”, e eu: “− Pois sim, eu vou estudar.” E tal. Mas “despois”, claro, estudei quatro anos, tch, eu 

ia… 
E- Pois. 
S- Com eles. Eu ia, eles me levavam a minha casa, ao fim de semana, às sextas feiras, sempre a casa dos meus 

pais, “ṕ ós” meus pais verem-me, sempre!, os meus pais vinham ao Porto, era uma família! 
E- Ajudava-os em casa de alguma maneira… 
S- Sim, ajudava, iba aos recados, mais que nada era ṕ ra fazer os recados… 
E- Pois, pois, pois. 
S- … ṕ ra fazer-lhe companhia −que ele era táxista, ela estava sempre sózinha, não tinham filhos−… criaram um 

moço, criaram um moço, que esse moço “depoi” foi meu namorado… 
E- Ai!, que giro!… 
S- … namorámos quatro anos. Sim. Foi muito bonita, foi uma época bonita em…  
E- Na sua vida. 
S- … na minha vida, na minha juventude, foi uma época, uma etapa muito bonita. Tch, e, quer-se dizer então, eu 

“opois” ia à minha terra, claro, começaram a fazer fábricas, fábricas de costura, estas pessoas que vinham da 
“Filãndia”… 

E- Sim, sim. 
S- … Nórdicos, esses, vinham fazer fábricas na minha, na minha… na minha terra, então, eu ia, e as minhas 

amigas: “− Oh! Sara, e tal, torna “ṕ ráqui”, vamos aí trabalhar “ṕa” uma fábrica.” E aquela ilusão se me meteu na 
cabeça, e hoje em dia me arrependo! 

E- Sim? 
S- Sim. Hoje em dia me arrependo não ter estudado. 
E- Sim. 
S- Então, começou-me  a entrar aquela ilusão na cabeça de eu… vir “ṕ á” minha terra trabalhar na fábrica!, 

fábrica de costura. Efectivamente vim ṕ ra minha terra.  
E- Com dez anos? 
S- Entrei na fábrica com quinze anos. “́ Tive” dos dez, até aos catorze anos e pico… 
E- Exacto! 
S- … aos quinze entrei na fábrica. 
E- Entrou… Sim, sim, sim. 
S- Entrei numa fábrica de costura. 
E- E aí trabalhava… ?  
S- Entrei na fábrica… sim, trabalhava!, ganhava setenta escudos por semana. E andava a minha mãe… a minha 

irmã, a minha irmã mais velha depois teve problemas com o namorado, com quinze anos teve que casar!… 
E- Hum, hum. 
S- … e a casa fazia falta dinheiro, e então, claro… 
E- Hum, hum. 
S- … ajudar a minha mãe; os meus pais! Tinha mais irmãos pequenos, que incluso “́ tão” todos aqui, cási, estão 

todos, vieram “ṕ ráqui” porque a tia, a irmã, era mãe de todos… 
E- Que engraçado. 
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S- … incluso um primo meu, também, que morreu o ano passado, também, e, quer-se dizer, e trabalhei na 
fábrica, mas “despois” um… um dia me castigaram!, porque me ri duma moça que tinha um piolho aqui na frente, 
castigaram-me!, mandaram-me de castigo oito dias. Eu disse: “− Pois, eu não vou mais “ṕ a” essa fábrica! Me 
castigaram, não vou mais.” Fui, voltei à sardinha… 

E- Hum, hum. 
S- … voltei à fábrica do peixe. 
E- Hum, hum. 
S- E era muito duro! E a minha mãe, claro, nos queria muito!, e a minha mãe via-me no tempo do, via-nos no 

tempo de Inverno cheínhos de frio, com o peixe congelado, que hoje ainda estalam os ossos, a minha irmã mais velha 
e eu estamos… destroçadas dos ossos! Então, claro, as mãos todas… tão enregeladas do frio, e a minha mãe chorava 
a ver-nos, a minha mãe… 

E- A fábrica do peixe era sempre de noite, não é? 
S- Sempre! De noite e de dia!, ias às nove da manhã, vinhas a comer, igual, à uma, às duas entravas, igual, hasta 

às dez, onze da noite, quando não fazias serão, senão vinhas a comer às nove da noite, a cear… 
E- Sim. 
S- … ou a almoçar, a jantar… 
E- Sim. 
S- … e “despois” íamos às dez, entrávamos a trabalhar, igual, até às cinco, seis horas da manhã, fazer serão, era… 

contínuo, e era muito trabalho. E a minha mãe, claro, lembro-me muito bem da minha mãe dizer: “− Esta rapariga, 
esta filha minha, tão fraquinha, tão delicada como é!”. (Tom de lamento) Porque eu fui sempre, a minha mãe dizia que 
eu fui sempre muito senhorita, mas fui trabalhadora, sempre! E, claro, a minha mãe (imperceptível), pois chegou o 
tempo, fraco!, o tiempo de “Inberno”, que não há sardinha, então vinha o tiempo de… de embarricar. Embarricar quer 
dizer biqueirão… 

E- Ah!! 
S- … em conservas… 
E- Sim. 
S- … quer-se dizer, vinha assim esse sistema ya que já, então não fazia falta a tanta gente, e alguma gente ficava 

muito tempo, de Inverno, ficava sem trabalho. 
E- Pois. 
S- Depois voltavas, tinhas teu emprego sempre!, mas, aquele tempo que não ibas, não trabalhavas, não ganhavas. 
E- Não se ganhava, pois. Pois claro. 
S- Não se ganhava. Não havia paro como hay aqui. Então eu digo “ṕ á” minha mãe: “− Tranquila que eu, eu vou 

buscar trabalho.” Voltei a ir a servir. Estive quinze dias, não quiz, não… não quiz nem o ordenado dos quinze dias, 
fugi! 

E- Não gostou? 
S- Peguei na minha roupa numa trouxa, fugi, porque a senhora… gente rica, engenheiros… 
E- Hum, hum. 
S- … bloqueava! E a mim um dia me digo una criada! −porque tinha uma casa, e logo tinham, as pessoas que 

trabalhavam na aldeia era no, no mesmo, porque era uma quinta enorme, aquilo… 
E- Sim. 
S- … tinham, as pessoas que trabalhavam no campo, e tinham as pessoas que trabalhavam na casa… 
E- Sim, sim. 
S- … claro, “ṕ a” passar a ferro, fazer comida, e tal… 
E- Pois. 
S- … e éramos três… 
E- Na casa. 
S- … na casa, e no campo haviam famílias. 
E- Sim. 
S- E um dia me disse uma senhora daquela família, me disse: “− Miúda, tu de onde és?”; “− Ah!, eu sou daqui de 

C.”. (Lá me levou uma senhora de C, cozinheira.). “− Olha, se a senhora está de boas!, é muito boa, mas quando ela 
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esteja de más!, ela atira-te pelas escadas abaixo, agarra-te pelo cabelo…” (eu tinha o cabelo comprido): “− Ela agarra-
te…” … porque ela obrigou-me a, a fazer um puxo, que eu nunca usei puxo, então ela mandou-me, obrigou-me a 
fazer, a apanhar, a recolher o cabelo todo… 

E- Sim. 
S- … a fazer puxo com una rede e uns ganchos… 
E- Sim. 
S- … e os ganchos picava-me na cabeça!, e quando… 
E- Pois. 
S- … quando ela não estava eu colhia o cabelo, fazia um, um rabo de cavalo. 
E- Pois. 
S- Então, ela chegou uma altura que uma filha dela tinha tido um parto sem dôr…  
E- Sim. 
S- … de Lisboa… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … −que então não havia em Portugal… 
E- Sim. 
S- … gente de dinheiro!… 
E- Sim. 
S- … a Lisboa. Então, ela mandou-me chamar por telefone, que queria que eu tivesse as unhas cortadas, e o 

cabelo atado!, porque já lhe haviam, ela, ella chamou a… à… casa, e uma filha dela tinha-lhe dito que eu que andava 
com o cabelo em una cola de cavalo. 

E- Sim. 
S- E eu disse: “− Está bem, então eu faço o puxo.” Com… a bata e o… avental, tudo de criada. Não gostava!, 

porque eu via que não havia, era uma família, era um casal, com os três filhos, que eram os filhos fulanos de tal, 
quando havia festas aí no povo, que iam os cavalos, e tudo, tinham de tudo, até uma avioneta tinham ali! Que era gente 
de muito dinheiro! 

E- Hum, hum. 
S- E claro, eu, claro, não podia ir à minha casa, nem nada! 
E- Pois. 
S- Ninguém podia vir. Então eu, a senhora, um dia a senhora, essa do campo, me disse: “− Ó minha filha, tu… 

não sei se vais aguentar aqui, porque aqui é, são muito estritos, ainda se é que tu estás e vais a tua casa dormir, ́ tá bem, 
se não… 

E- Pois. 
S- … se passa aqui a noite, ela, igual, de noite ou a qualquer hora da noite te chama, tens “q́  ir”!, porque, era por 

timbre, a gente ao timbre te punha em tal sítio! 
E- Sim sim, sim, sim. 
S- Aa, digo: “− Não sei, porque ela me chamou e disse que eu que tinha que atar o cabelo e cortar as unhas!”. “− 

Como ela venha e te veja o cabelo assim cojete pelo, pelo, pelo, pelo puxo, e tira escadas abaixo!” Eu: “− Ai sim!?, 
quando é que ela vem?” “− Ela vem um dia desses.” Eu colhi a minha roupa numa trouxinha, que não era mala, nem 
nada, era uma trouxa. 

E- Hum, hum. 
S- “− Até logo Lucas.” E fui “ṕ á” minha casa. Cheguei a minha casa, “ṕ á” minha mãe: “− Tu vieste, filha!?” “− 

Mãe, eu vim, porque eu não gosto de estar ali, porque a senhora diz que és meio, meio, meio louca!, eu…” A minha 
mãe disse: “− Filha!, tinha saudades de te ver!” A minha mãe estava habituada com nós: “− Tinha saudades de te ver, 
filha!” Porque eu estava há quinze dias sem vir a casa, já, e a minha mãe, claro, ṕ ra ela os filhos era tudo, “ṕ ó” meu 
pai também!, a verdade que era uma, era um homem, tch, um pouco rebelde, o meu pai, mas queria muito aos filhos! 
E, bem, então um dia ela mandou-me o recado “ṕ a” eu ir a receber o dinheiro, eu disse: “− Yo!, yo não vou lá! 
Capaz, igual, de me dar algum, algum raspanete! Não, não, eu não vou.” Não quiz cobrar os quinze dias. (Tom de 
riso) Não fui buscar o dinheiro, não… “ṕ á” minha mãe: “− Não!, não!, não!, não!não!”. (Risos de E.) Não fui, não 
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tornei a ir lá. “Despois” ṕ rá minha mãe: “− Mãe, eu estou sem trabalho!” Então o que fiz?, fui à fábrica, que foi a 
última fábrica que eu trabalhei, até que me casei, estava, assim, arrimada ao, ao portão da fábrica a ver se… não sei!, eu 
não s… tinha vergonha!, mas queria ver se me saía alguma amiga minha “ṕ a”… 

E- Pois, conhecida. 
S- … através da minha amiga, e tal. E nisto saíu um senhor, mas um senhor todo!, um senhor já com os seus 

cinquenta anos, mas um senhor todo atractivo, um senhor muy decidido, tch!, assim muito… decidido, vamos, um 
senhor, assim, atirado “ṕ a” diante. 

E- Hum, hum. 
S- Eu estava ali, encostada ao portão, e ele vai assim ṕ ra mim: “− Ó miúda!, tu que fazes aqui?” E eu toda 

assustada, pensei: “Quem é o homem!” Pensei, não? E digo: “− Não, estou aqui há espera de alguma amiga minha 
que saia da fábrica.” E me diz: “− Tu tabalhas?” “− Eu não, senhor, não trabalho.” “− E tu queres trabalhar?” Digo: “− 
Claro, quero trabalhar.” “− Quantos anos tens?” Não se me olvida, e digo assim eu ṕ ra ele: “− Vou fazer dezasseis 
anos.” Trabalhei na fábrica desta, trabalhei na fábrica do peixe dezasseis anos (imperceptível). Vai e diz ele assim: “− 
Bem, tu queres trabalhar!? Amanhã, a tal hora, aqui.” E eu “ṕ á” minha mãe: “− Mãe, já tenho trabalho na fábrica!” 
Mas como que tens trabalho!?” “− Sim, sim!, estava um senhor ali à porta, um senhor perguntou se eu queria 
trabalhar.” Ao dia seguinte foi, me ensinou tal, como era, que ia ṕ a” uma sessão de soldagem de tornos. 

E- Hum, hum. 
S- Fui, até que me casei. 
E- Hum, hum. 
S- Aí segui trabalhando, já era outros ordenados… já, claro, tinhas os teus, quinze minutos “ṕ a” merendar, 

quinze minutos “ṕ a”, “ṕ a” lanchar, e até que me casei. Me casei com vinte e um ano, deixei a fábrica, me deram um 
“despido” e tal, e vim “ṕ ráqui”. Mas é a fábrica que, de verdade, gostei muito; hoje em dia modificou muito… 

E- Sim. 
S- … mas foi uma fábrica que eu gostei muito! E aí fiquei. Foi trabalhar, no meu tempo fui trabalhar fábricas, 

andar ao mexilhão, andar nas feiras aos carretos, foi uma vida triste de, de menina. Mas, a vida que tive, muy bonita!, 
muy alegre, muy… tch, com boa alimentação, e tudo, foi no Porto. 

E- Hum. Esses quatro anos. 
S- Esses quatro anos foi os… a ilusão quando de… vais de menina, já ser mulher adolescente… 
E- Hum, hum. 
S- … aquele ilusão, os namorados… 
E- Hum, hum. 
S- … foi uma coisa muito bonita. Hoje em dia podia estar casada… com… (sorriso de E..) … com esse moço, 

que criou essa senhora. 
E- Hum, hum. 
S- Mas, por circuntâncias da vida, por… por invejas, por amigas… deixámos; quatro anos!, nos casávamos em 

Dezembro, em Outubro nos zangámos. 
E- Chegaram a casar? 
S- Não cheguei a casar, nos casávamos em, em Dezembro… 
E- Casavam-se? Sim, sim… 
S- … e em Outubro, em Outubro nos zangámos. Fiquei (imperceptível) com o meu marido. Já não tinha que ser! 

Foi o meu amor, o meu marido sabe-o, os meus filhos sabem, o meu, o meu, o amor, como costuma-se a dizer 
quando, aquele amor forte que te entra!, então minha filha, foi o amor, o meu primeiro amor foi esse!, e não me vai da 
mente, vamos, não quero, vamos, ele está casado, tem filhos… 

E- Pois. 
S- … e quando vou, quando vou… 
E- Estou a perceber. 
S- … a Portugal, igual, nos encontramos, falamos, tch, mas… 
E- Estou a perceber. 
S- … mas, eu quero ao meu marido!, levo vinte e um quase vin…, fazemos vinte e dois, lhe quero com loucura, 

mas, o, aquele amor que num se te vai da memória, que sempre te fica aquele recordo?… 
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E- Eu sei. 
S- … foi, foi, foi esse, foi esse moço! E tenho fotografias dele, ainda!. (Risos de E..) E meu marido não se 

importa! 
E- Que engraçado, então, pois. 
S- Não se importa para nada! 
E- Então… 
S- Mas… 
E- Se vocês estão bem, pois claro. 
S- Graças, graças a Deus. 
E- Faz parte do seu passado, não é? 
S- Graças a Deus. 
E- Faz parte do seu passado. 
S- Por isso que… 
E- Acha que a sua vida é… hoje é diferente da vida que a sua mãe tinha quando tinha a sua idade? 
S- Muito diferente! 
E- Melhor? 
S- Muito diferente e muito melhor! Aa, oxalá a minha mãe, a minha mãe isso costumava a dizer: “− O dia que o 

teu pai morra…” O meu pai, o meu pai foi muito mau!, e ela, claro, já me conheceu casada, e ela queria muito a meu 
marido, que é uma pessoa que se faz muito querer, e ela me costumava a dizer: “− Filha… 

E- Sim. 
S- … se um dia o teu pai morresse, eu não ia “ṕ a” mais nenhum sítio, eu vinha “ṕ ráqui” “ṕ rá” tua beira.” Mas 

morreu ela antes que o meu pai. 
E- Sim. 
S- Porque, a, a minha mãe teve uma vida muito triste, muito triste!, e uma irmã minha, que tem quarenta e oito, 

quarenta e quatro anos, triste!, vida esclava! vida de trabajar, de trabalhar, vida… de querer um pão, hoje em dia a 
minha irmã, antes de ontem eu falei com ela pelo telefone, porque eu quando, eu sou muito saudosa, e eu pago de 
telefone, umas facturas que o meu marido diz: “− Não pode ser!”. (Risos de E..) Digo: “− Óh!, tch, que queres que eu 
faça!?” É que chamo a Portugal e falo com a minha irmã, mas não me lembro do tempo. Igual, “́ tou” uma hora a 
falar por telefone, e… 

E- Pois, tem saudades. 
S- … é as saudades. Ontem pûs-me a falar por o rádio, fez anos o meu sobrinho, e claro. 
E- “P ĺo”… móvel, não é? 
S- Não. Este… 
E- Ah! 
S- … este não é móbil, este é… “inalâmbrico”. (Riso) 
E- Ah! Está bem. 
S- E fez anos o meu sobrinho, e foi, a minha irmã fez anos que casou. 
E- Sim, sim. 
S- A viúva. 
E- Sim. 
S- Teve muito mal a vida, também, com o marido. Deus o levou… agora ela vive um pouco melhor. E não me 

lembrei, sabia que era os anos, que a minha irmã fazia anos de casada, mas não me lembrei dos anos do meu sobrinho, 
e a minha irmã disse: “− Sabes que o…” −… e yo sou madrinha, é muito, o meu filho, este pequeno, muito parecido a 
esse meu sobrinho… 

E- Ah!! 
S- … são idênticos! E diz a minha irmã: “− Sabes que fez anos o L. e ninguém se lembrou dele, ninguém lhe 

felicitou, a minha filha chamou de F e tal, e ela se esqueceu de felicitar o irmão e o rapaz está triste!” Digo: “− Ai meu 
menino!, pobrezinho!” Então eu… a maneira de… de fazer-lhe, vamos!… uns parabéns feliz… 

E- Sim. 
S- … chamei ao rádio… 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 1.ª PARTE - APÊNDICE10.1. – ENTREVISTA DE SARA 

38 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

E- Ah!, sim, sim. 
S- … ontem, chamei o rádio, e disse: “− Bem, eu queria, esto, queria, estou a, estou a gravar…”, disse “ṕ ó” 

moço do programa: “− Estou a gravar, porque é os anos de um sobrinho meu, e é os anos que  a minha irmã faz de 
casada, trinta anos de casada, aunque agora é viúva, e meu sobrinho chama-se L., faz vinte e um ano, eu sou tia e 
madrinha, pois, estou a gravar o programa “ṕ a” mandar “ṕ a”, “ṕa” Portugal. E queria ver se me mand… dedicavas 
uma canção ṕ ra ele e “ṕ á”, “ṕ á” mãe dele.” “Te sigo amando”, uma canção muito bonita que es… vamos, que há 
aunque, amando, quer-se dizer não é de, de amor. 

E- Pois. 
S- Sigo amando, claro, à família… 
E- Sim. 
S- … o amando, pois se… tem muitos significados. 
E- Hum, hum. 
S- Então, chamei ao meu sobrinho ontem, antes de chamar a rádio disse: “− L., não saias de casa!” Porque, claro, 

fim de semana, os rapazes… (tosse) 
E- Ham. 
S- … “− Não saias de casa, que eu dentro de um pouco te torno a chamar outra vez.” Está o meu marido em casa 

e me… começa a mandar vir comigo, claro!, porque isto foi uma loucura!. (Risos de E..) Então, que fiz? Gravei!, me 
saíu mal a gravação!… não me saíu a gravação bem. “Ai!, meu Deus!” Eu, chamei o rapaz, disse: “− Olha L. sinto 
muito carinho, mas tranquilo que eu já chamarei outra vez!… (tosse) e já te gravarei, e tal. Mas olha, já que não gravou 
a cassete, tch, vou-te cantar “Parabéns Feliz.” Cantei-lhe em Espanhol: “Feliz, feliz en tu dia, amiguito que Dios te 
bendiga, que reine la paz en tu dia, y que cumplas muchos más. (Entrevistada canta:) Quer-se dizer, lhe cantei os 
parabéns, diz ele: “− “́ Tá” bem, tia!, pelo menos tu te lembraste de mim.”. (Tosse) E, bueno, levei alegria, mais nada!, 
pero, mas… parece que não, mas, te entra, porque ele dizer assim, como a minha irmã me disse: “− Tu sabes o que é 
dizer: a minha tia lembrou-se, de tão longe, lembrou-se, e teve um… detalhe felicitar-me.” E eu disse: “− Bueno, 
cariño, tranquilo, que a tia vai-te comprar uma camisa…”, que a minha irmã agora anda bastante mal! E eu digo: “− A 
tia vai-te comprar uma camisa e já te manda.” “− Tia!, que não!, que não!” “− Tranquilo.” Porque a minha irmã, 
claro… (tosse) a minha irmã sempre viveu, que agora, em Portugal, estão pondo, estão a pôr mão a isso, e vejo muito 
bem! 

E- Hum, hum. 
S- Porque já era a hora!, que em Portugal se preocupassem das pessoas no vivirem en chabolas!… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … em casas, entre, es que, es… es inhumano viver nessas casas! 
E- Sim, sim. 
S- Uma casa sem um quarto de banho! 
E- Sim, sim. 
S- Uma casa com, vamos, menos que esta, como esta habita… como este quarto! 
E- Sim, sim. 
S- Uma casa, que entras numa cozinhinha, que não te podes nem mover aí dentro, e dois quartinhos… com 

filhos. Eu fui a Portugal o ano passado, em Verão, meu sobrinho queria-se ba… queria tomar banho e não podia, que 
estavamos todos em casa. 

E- Sim, sim. 
S- “− Mãe, você, a ver se você sai com a tia, e com todos, porque quero-me lavar!” 
E- Pois. 
S- Lavar-se, um rapaz com vinte e um ano, lavar-se na banca! Que graças a Deus que a minha irmã tem banca, 

porque lhe botou um amigo meu, nosso, Gallego, que lhe pôs água em casa… 
E- Sim. 
S- … e fez uma banca, senão tinha que lavar a louça cá for a, chuva, viento e todo, ń é? Famílias pobres, claro, se 

uma família não, ser viúva, ou não tens, como em Portugal não há paro, vais ao mar, se ganhas… 
E- Não há um subsídio… 
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S- … pescas, ganhas. 
E- … não é?… 
S- Claro. 
E- … de desemprego, ṕ ra ver se entendo. 
S- Não há, não há esse, não há isso, uma ajuda! Se vais ao mar pescas, ganhas, se não vais ao mar, não pescas, 

não ganhas. 
E- Hum, hum.  
S- Trabalho em Por… 
(Interrupção da gravação para virar a cassete) 
S- (Discurso perdido ao virar a cassete) …Então, o miúdo: “− Mãe, isto é uma vergonha nesta casa, eu quero-me 

banhar, não posso me banhar!” E aquilo te choca! Então a minha irmã, claro, agora “́ tá” um govierno, Português, 
estão a fazer ba… bairros de casa “ṕ ás” pessoas viverem decentemente! 

E- Hum, hum. 
S- Ter um quarto de banho!, porque tens uma necessidade de noite, uma doença, um, de repente en… a minha 

irmã tem que ir… a fazer num balde! 
E- Pois. 
S- Que nestes tiempos parece mentira, que estamos no tiempo dee… Deus sabe quando! 
E- Hum, hum. 
S- Nesta época, é raro!, porque… 
E- Hum, hum. 
S- … poucas pessoas vivem assim. Um balde! Diz eu, eu digo “ṕ rá” minha irmã: “− Eu quando venho a tua 

casa dormir se vou tomar um café, um café qualquer, eu prefiro ir ao quarto de banho, antes de vir ṕ ra casa!” 
E- Hum, hum. 
S- Porque não sou, não és capaz! 
E- Hum, hum. 
S- Claro, eu estava habituada, fui habituada, tch, numa casa pequenina, muito limpinha, muito recorrida, uma 

casinha… bem, mas claro, não tem comodidades!, tenho “q́  ir” a um retrete abaixo. (Tosse de E..) Vejo um, não sei, 
vejo uma coisa, que nem… às vezes os animais vivem melhor… 

E- Hum, hum. 
S- … que algumas famílias nossas em Portugal! E isto não digo a ninguém aqui, porque assim, então, pensam, 

então os Espanhóis (imperceptível): “− Então como vivides em Portugal?” No digo! Digo que: “− Hay umas casas 
alucinantes, com uns muebles… 

E- Hum. 
S- … umas mobílias que…”, não és por dizer que têm, têm muito mais gosto que aqui!… 
E- Hum. 
S- … “ṕ ás” casas e “ṕ a” todo!, mas essas pequenas coisas não as digo! 
E- Hum. 
S- Então, claro, o Governo como está a fazer bairros de casas, a minha irmã virou-se a comprar… 
E- Hum, hum. 
S- … a tocar um piso desses, e como tardava muito lhe disseram: “− Bem, tu… se quer, a senhora pode mirar, 

ver um piso em qualquer sítio, comprar, e o govierno, pois, dá tanto de ajuda.”, e assim. 
E- Hum, hum. Que bom. 
S- E, pois ela, a minha irmã, pois, comprou o piso, e claro!, ela diz: “− Yo…”, o marido morreu… una, uma 

moto, a passar a, a atravessar a estrada, e tal, a mota o matou. Que Deus o tenha na glória, mas também era mau, que 
também casou muito novinha, passou-as, passou duras! Essa minha irmã tem, tem, tem uma vida dela, que a minha 
mãe morreu e levou-a traçada, porque via que era uma… uma vida triste que a rapariga tinha. 

E- De todos vocês acha que é a, o irmão, a irmã que… 
S- Sim. 
E- … que teve pior vida? 
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S- A minha irmã M., no importa, foi a que mais mala vida tuve, teve, porque nunca teve um marido que a 
ajudasse!, ela é muito trabalhadeira, trabalhadeira, ela buscava, ela buscava trabalho debaixo das pedras, ela andava nas 
corridas, a vender bebidas, cervejas, bocadillos, sandes. 

E- Nas corridas? 
S- Nas corridas de VC!, nas, no, no, isto, no… 
E- Sim, sim, sim. Nos… 
S- … nos circuitos, ou como se chamam. 
E- Sim, sim. 
S- Eu fui uma vez com ela “ṕ ájudar-la” e disse: “− M eu não venho mais!” Dormir ao ar livre, com a cabeça 

numa pedra, “ṕ a” ganhar uma miséria! Trabalhou muito, muito!, e eu digo-lhe, tinha, ela tem cá um filho, que o 
trouxe “ṕ áqui” eu, que está casado, e eu digo: “− Se vós soubesseis o que a vossa mãe lutou, e o que trabalhou!, o que 
ela se sacrificou!, ṕ ra vos trazer adiante, os três!, a tinheis assim.”. (Gesto com a mão virada para cima, lembrando a 
expressão corrente “nas palminhas”) 

E- Hum. 
S- Porque hoje em dia os filhos, tch… (suspiro) são muito egoístas!, ou somos. 
E- Hum, hum. 
S- Então, naqueles tempos, no tempo meu, tempo de M. 
E- Hum. 
S- … não éramos tão egoístas, os filhos. 
E- Hum, hum. 
S- Queríamos aos pais, eu lembro querer aos meus pais com loucura! A minha mãe, no dia que eu casei, o 

dinheiro que me deram de me casar dei à minha mãe. 
E- Hum, hum. 
S- E meu marido foi, meu marido foi que me deu o dinheiro “ṕ ó” vestido do casamento! 
E- Hum, hum. 
S- E minha mãe disse: “− Já que a tua irmã levou!…” … (tinha casado uma irmã minha que morreu com trinta e 

seis anos)… “− … já que dei à tua irmã, te dou a ti.” E meu marido me deu dinheiro “ṕ á” minha mãe: “− Bem, já que 
o R me pagou o vestido…” e tal: “− Eu a você lhe dou o vestido do casamento, do, “ṕ a” levar ao meu casamento.” A 
roupa dos miúdos, “ṕ a” levar as alianças corre de mim.” 

E- Hum, hum. 
S- E a minha irmã, esta, pois foi sempre muito pobrezinha!, não tinha. E então, quando eu ia a Portugal, e o 

marido, claro, a minha irmã que nem vivia cá, aunque, tch, era distinto el marido português, porque el nuestro hombr, 
o nosso homem português, quisáz… da, da zona nossa! 

E- Sim. 
S- Não me refiro a co… em geral… 
E- Sim. 
S- … o homem Português… é muito machista! E machista, de claro, são muito dominantes, o nosso homem 

Português. Eu por experiências de família… 
E- Claro. 
S- … e por o que vejo com o homem Espanhol! 
E- Sim, sim. Hum, hum. 
S- Porque a minha irmã, mesmo, o disse: “− A minha filha namorou com um moço Espanhol, que pena não ter 

casado com ele, que casou com um Português!” A minha filha diz logo: “− É a sorte.” A minha irmã. E eu quando ia 
a Portugal, claro, o meu pai nunca levou a minha mãe a tomar um café!, e eu quando ia a Portugal íamos com, com o 
habituamento daqui, a minha irmã e yo, íamos, a, no fim de arrumar a cozinha: “− Mana, vamos tomar um café?” O 
meu pai disse: “− Vamos tomar um café, mas a tua mãe não vai!” 

E- Hum, hum. 
S- E eu disse ”ṕ ó” meu pai: “− Porque a minha mãe não vai?,… 
E- Hum, hum. 
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S- … por acaso a minha não tem direito a ir tomar um café com, com você?, a minha mãe tem tanto direito, e vai 
com nós!”… 

E- Hum, hum. 
S- … “Não, não!!”; digo: “− Como é que não!? A mãe vai tomar café com nós!” E a minha irmã, claro… 
E- Pois. 
S- … yo… a chorar disse “ṕ á” minha mãe: “− Ao ver a S e, e assim, ao ver esta, a… 
E- A Sara, sim. 
S- … a Sara, e tal, pois, que triste, ama!5, e eu que não tenho um homem…” Porque meu marido dizia: “− 

Venha, vamos depressa, vamos ao café!”, e não ia sem nós! 
E- Hum, hum. 
S- E ela dizia: “− E eu que não tenho um marido assim… 
E- Hum. 
S- … que nunca me leva a tomar um café, nunca me leva a dar um passeio!” E era uma rapariga nova, porque 

ela, a minha irmã, ti… a minha irmã é do meu ano! 
E- Esta mesma de que “́ tava” a falar? 
S- Esta mesma! 
E- É assim, não é? 
S- Esta mesma. Foi uma vida tão dura! 
E- Que também emigrou, portanto? 
S- A minha não, a outra que morreu. 
E- Ah!, sim. 
S- A que morreu, morreu em Portugal. 
E- Mas esta… desculpe, sim. 
S- Esta, esta  ia … 
E- Esta que é a que sente que teve uma vida mais difícil… 
S- Sim, uma vida mais… 
E- … quando lá ia de férias, a Sara… 
S- Sim. 
E- … é que comentou isso… 
S- Sim. 
E- … não é? A ver se eu entendo… 
S- Ela comentou, e ela mesmo o diz, ela mesmo o diz: “− Yo agora sou viúva… 
E- Hum, hum. 
S- … levo muitos anos viúva. E, bem… mas, diz ela, eu não me tornaria a casar com nenhum Português!”  
E- Hum, hum. 
S- Português, tch, me refiero… 
E- Sim. 
S- … à nossa zona. 
E- Pois, percebo. 
S- Porque uma mulher viúva, em Portugal, está muito mal vista! 
E- É? 
S- Uma mulher viúva em Portugal está muito mal vista!, se uma mulher viúva, em Portugal, se prepara um dia 

“ṕ a” sair, ou ir a um Domingo à missa… 
E- Hum. 
S- … ou ir a uma excursão, um passeio, essa pessoa se vai, se vai geitosa, bem vestida… 
E- Sim. 

 
5 Em Euskera (Basco); significa «mãe». 
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S- … já vai a buscar um homem! Não pode-se ir a nenhum sítio, uma mulher viúva, porquê!? Porque os homens 
já começam a dizer. “− Olha a M de fulano, ou P ou M ou J ou… já, já tem, já anda com outro!” Esso não é justo! 

E- E se fôr um homem viúvo? 
S- Se fôr um homem viúvo não importa, porque tenho um cunhado viúvo que… era “ṕ a” chamar um nome, 

mas não lhe chamo. 
E- Hum. 
S- Não lhe chamo, porque se morreu a minha irmã há três anos, com trinta e seis anos, uma rapariga jovem!… 
E- Claro. 
S- … tinha problemas de coração. E essa minha irmã morreu praticamente, pois, tinha-lhe dado uma 

“trombosis”, tch, tinha duas filhas, tem duas filhas, agora já… bem, e o meu cunhado era o típico homem que pelas 
filhas se desvivia, desvivia-se por as filhas! 

E- Hum. 
S- Quando a minha irmã vivia. A minha irmã morreu!, o meu cunhado deu volta. 
E- Hum, hum. 
S- Abandonou as filhas. Tenho uma sobrinha que acaba (sou madrinha dela)… 
E- Hum, hum. 
S- … que acaba de fa… fazer agora 18 anos, o dia 25 de Fevereiro… 
E- Hum, hum. 
S- … anda no mundo!, anda pelo mundo!, porque não teve, não teve carinho de pai!… 
E- Hum, hum. 
S- … faltou-lhe o carinho da mãe e foi abandonada! 
E- Hum, hum. 
S- E com quinze anos ficou abandonada. Com uns e com outros.  
E- Pois. 
S- Eu fui a Portugal, enfrentei o meu cunhado!, enfrentei à mulher que ele anda… 
E- Hum, hum. 
S- … eu enfrentei, porque pancada, o que passa em Portugal, a lei!… não me parece justa! Yo discuti com a 

polícia. 
E- Em que sentido? 
S- Em C, discuti com a polícia, não me importo de dizer o nome. 
E- Hum. 
S- Porque, um pai, se maltrata um filho, não tem porque maltratar um filho por culpa de uma senhora que anda 

com ele. 
E- Hum, hum. 
S- Porque, a essa senhora, minhas sobrinhas não lhes dói! A elha, a ela não lhe dói!, pero me dói a mim, que a 

mim são minhas sobrinhas, é meu sangre! 
E- Hum, hum. 
S- Já bastante desgraça es… quando uma filha, um filho perde um pai, ou perde, mais, uma mãe. 
E- Hum, hum. 
S- “Q á” mãe é como a galinha, a mãe é como a galinha!, o filho já pode fazer tudo o que queira, de mal, porque a 

mãe, agasalha, a mãe, encobre. Eu sou mãe! Os meus filhos amam o meu marido, que… é uma pessoa, também, que 
pelos filhos… Deus me livre! Ainda ontem t́ive que dormir com uma filha minha que, com dôr de 
(imperceptível)6… e ele se levantou da cama e passou toda a noite com a filha, eu tinha que ir trabalhar o dia seguinte, 
ele passou toda a noite com a filha; são pais. Mas o meu cunhado era a mesma pessoa!, “ṕ ós” filhos, ele não podia ver 
as filhas doentes, e quando morreu a minha irmã, ao pouco tempo se meteu com esta mulher; que ele queria casar 
com essa minha irmã viúva, queria casar com a minha irmã viúva, eu disse “ṕ á ” minha irmã: “− M., tch!, yo não te 
vejo com… não!, porque é uma pessoa que… parece que não, porque a minha irmã nunca soube, és que não, nu… 
nunca soubemos, soubemos “despois” que a minha irmã tinha morrido… 
 
6 Pelos registos de observação pode recuperar-se esta informação: dor de dentes.  
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E- Sim. 
S- … que mala vida que ele dava à minha irmã, porque era uma pessoa que lhe batia na cama, de noite. Soube 

“despois”, que as filhas me contaram, e eu me enfrentei o meu cunhado. Porque a um momento dado, pois já tens 
tanto cântaro, tanta vez vai à fonte, que chega a um dia e se rompe. Então, eu fui a Portugal… quando foi la votação 
em Portugal… 

E- Sim. 
S- … quando ganhou o Partido Socialista! 
E- Sim. 
S- A última votação, fui a Portugal. 
E- Hum. 
S- Eu, claro, estava em Portugal, e viro-me “ṕ rá” minha irmã: “− Vamos ver os cantantes?”, que vinham a cantar 

ali na terra, na, na C, porque no, no Verão é o que tem, cantam, vem ali muita gente a cantar, e assim: “− Vamos ver 
os, os votos.” E tal, isso do… o partido que vinha a falar… 

E- Pois. 
S- … não sei que partido era, era o Socialista que vinha a falar. 
E- Pois. 
S- Eu como… praticamente, pois, quando manda, o Consulado manda, eu, votamos, pero sinão, nada! E 

estavamos a ver os cantantes, e me diz a minha irmã ṕ ra mim: “− Olha, vai ali a V.” Eu não a conhecia! Não 
conhecia a miúda!, não conhecia. A vi tão modificada!, tão mulher! 

E- Pois. 
S- E eu vou por detrás e lhe toquei nos ombros. Ela sabia que eu estava em Portugal, mas tinha mêdo a vir ter 

comigo, porque ela sabia como andava, que eu não gosto que ela ande nesse tema, não gosto para nada!, e ela sabia, e 
num veio a mim. Disse: “− Oi madrinha”, e tal. Me deu dois beijos, eu disse: “− Que passa V?, porque não viestes a 
mim, que mandei tantos recados “ṕ a” vires à casa da tia, eu não vou a tua casa, porque está o teu pai com, com a… a 
mulher que está com ele, e eu não quero problemas, e eu não fui lá, mas porque não vieste?” “− Ai!, madrinha…” E 
tal: “− Não fui, pois, eu tinha pensado ir amanhã”, e tal. “− Amanhã sem falta na casa da tia, quero falar contigo.” “− 
Está bem.” “− E onde vais agora?” “− Eu vou ṕ ra casa.” Digo: “− P ŕa casa!” E estava a minha sobrinha mais velha, 
a irmã dela, a mais velha estava com nós, com o namorado. 

E- Sim. 
S- Que ela agora tem uma menina, tem dois mesinhos…  
E- Sim. 
S- … a mais velha. Que tenho uma roupinha “ṕ a” mandar, que já lha fiz, casaquinhos e tudo “ṕ a” mandar-lhe. 

(Risos de E..) E, e então, e digo assim: “− V “ṕ a” casa, é?” Diz: “− Sim, tia.” Então minha sobrinha, a outra, a C me 
disse, disse: “− Tia, eu também vou ṕ ra casa. Vou com M vou ṕ ra casa.” Estava vindo ṕ ra casa, que já é tarde, era 
quase uma da manhã. 

E- Pois. 
S- Foi ṕ ra casa. Então, nisto acabou o tema, acabou as canções, e tal, e fomos ṕ ra casa, ṕ rá minha irmã M. 

Vamos ṕ ra casa, e a minha irmã, claro, quando vinha deu as chaves à minha filha, esta, ṕ a guardar no bolso, que a 
minha irmã não tinha bolso, não tinha carteira, nem nada disso, e diz: “− Bueno, N., toma lá que é la… las… as… 
chaves… 

E- Chaves. 
S- … e logo já, já me dás.” Claro, a minha filha estava com, com outra filha de uma Portuguesa que está aqui, 

foram passar férias, e como, claro, a outra não fala Português, é Portuguesa, mas não sabe falar Português, e tal, a 
minha filha, andavam as duas. Amigas sempre aqui em casa estão metidas!… e claro, as raparigas terminaram e isso 
e… e foram “ṕ a”, “ṕ a”… 

E- Despediram-se (imperceptível) 
S- … “ṕ ó” sítio delas, lá com os amigos de Portugal, juventude! 
E- Claro. 
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S- E quando fomos ṕ a casa, chegámos à porta da minha irmã, a minha irmã não tinha chave: “− Ai!, que não 
tenho chave!, e agora!? “ṕ a” encontrar N!? Com tanto público, não vamos encontrarla. Fatal!” Digo: “− Bem, 
vamos…” Mandei a minha filha pequena com una bicicleta a casa da outra, da, a minha filha mais velha dormia na 
casa da outra amiga, digo: “− Vai a casa de, de fulana, a ver se está.” Vem, vem a chamar: “− Ah!, não está.” “− 
Bom…” Digo à minha irmã “− Bem, a única solução, vamos pela rua principal da igreja, que elas costumam ir “ṕ ó” 
Cachimaro, ou como se chama isso, que não sei, são de juventude, e vamos sempre por aí, a ver se as vimos.” Bendita 
a hora! Vamos, as duas, tan, tan, muy tranquilas a falar!, a conversar, e tal, íamos neste lado aqui, no outro lado da 
estrada, justo mesmo à beira da, do adro da igreja, vejo aquela moça, aquela rapariga, com um kispo mais ou menos, 
assim, desta côr… 

E- Hum. 
S- … o cabelo todo esgadelhado, e assim… (simula a pose: encostada à parede, de mãos nos bolsos e com 

expressão de cara provocadora)… já era isto quase uma e meia da manhã! 
E- Hum, hum. 
S- Eu disse ṕ rá minha irmã: “− M não é, M não é, não és, não é C, aquela?” E disse ela: “− Ai!, é!” E eu 

chamei: “− C!” Ela viu-me, bem, a rapariga vem cambaleando, e vi que aquela moça que vinha muito devagarinho… 
quando eu vi que era a minha sobrinha!, em seguida fui ao encontro dela… 

E- A outra? 
S- A mais velha, a mais velha. 
E- Ai mais velha. 
S- A mais velha, a conclusão… de coisa a mais velha como a mais nova. E disse eu: “− Ui!” E ela vem, vem, 

também com a cara inchada!, os olhos v… vermelhos, vermelhos de, de chorar, o cabelo todo: “− C.!, que passou!?” 
Chegou à nossa beira e desmaiou! “− Ai!, meu Deus, o que foi?, C!, C!, C!, C!” Isto à uma e meia da manhã! Ali 
estivemos, quando ela vem eu vou assim: “− Que passou, C!?” “− Oh!, minha tia, o meu pai matou-me de pancada! 
Eu tenho a minha cabecinha toda cheia de vultos, o meu pai matou-me de pancada!” Eu, eu não fiquei bem! Eu não 
fiquei bem, que eu, por os meus sobrinhos… e mais quando não têm mãe… e disse: “− Ama que o pariu!” Falei, já 
falei em Espanhol: “− Este desgraçado não tem perdão de Deus. Não vou ter com ele agora, que é de noite!, vou-me 
arriscar que os vizinhos venham à porta vem a polícia, e claro!, mas amanhã!, tanto ele como ela vão ter que me ouvir! 
Anda comigo!” Fomos à polícia, ao posto da polícia. Nem caso!, disse: “− Quer-se dizer, um pai tem direito a matar 
um filho de pancada!, por uma filha com, com dezassete anos, dezoito…” Não, dezassete anos, sim, três anos, sim, 
justo!… 

E- Pois. 
S- … “− Com dezassete anos, tem direito a um pai botar uma filha fora da porta!? E por discutir uma irmã com a 

outra? E porque o meu cunhado tem outra mulher em casa, e porque lhe põe agulhas, se não houvesse agulhas, não 
haviam alfaiates! Porque se fosse filha dela, ela encobriria, mas como é enteada!, aunque enteada, que o meu cunhado 
ainda não se casou, não lhe dói!” “− Ah!, mas tem de trazer um justificante da, da miúda, o cartão de entidade, uma 
queixa do pai.” Digo: “− A… a quem, aonde tenho que ir a fazer isso, a esta hora da noite? É igual. Não há justiça!, 
não há lei! Eu vou, vou tomar a lei e a justiça pelas minhas mãos! 

E- Hum, hum. 
S- “− Não me importa. A mim tanto me dá, tanto se me dá, como se me deu. Mas digo-lhe uma coisa: a lei…”, 

disse mesmo assim na polícia. “− A lei cá em Portugal!, não vale para nada!, vocês, por dois copos de vinho, são 
capazes de dar o cu!” Assim,  com estas palavras textuales, lhe faltei: “− Ó senhora!” “− Eu já lhe disse!, os senhores, 
agora, neste momento, o que tinham que fazer era colher, agarrar a minha sobrinha e levar-la a casa do… do seu pai, e 
perguntar-lhe o motivo, porque é que um pai faz isto a uma filha! Mas não se preocupem, é igual.” Colhi a minha 
sobrinha, lá fomos, que não havia nenhum táxi, não havia nada, fomos andado “ṕ á” Póvoa, levei-a ao hospital… 
outra coisa que está mal!, “ṕ a” entrares a uma consulta, a um hospital, tens que pagar mil escudos. 

E- Hum. 
S- Umas radiografias, tens que pagarlas. 
E- Hum, hum. 
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S- É triste!, aqui no! E a minha sobrinha: “− Tia, eu não tenho dinheiro.” “− Não te, tu tranquila, tu vais ao médico, 
já te pago eu a consulta do hospital. Já te pago eu a radiografia!” Ainda há pouco botei o papel fora. Toda la cabeça 
cheia de hematomas, pelos golpes que o pai lhe dá, lhe deu. 

E- E qual é a razão que ele…?… 
S- Qual foi a razão!, as duas, as duas irmãs, o meu cunhado por tudo, e por nada, já lhes batia, porque bebia batia-

lhe, porque a outra senhora que estava com ele dizia, ele ia “ṕ ó” mar não via o que passava!, e ela, quando ele 
chegava do mar punha-lhe a cabeça assim… 

E- Hum. 
S- … mentiras e verdades, e verdades e mentiras. 
E- Pois. 
S- Então, claro, o meu cunhado ia, como eu digo aquilo é mais duas tetas que duas carretas! 
E- Hum. 
S- Aqui o refrão és, é assim: tira mais, tira mais duas tetas que duas carretas. Porque um homem, um pai, como eu 

disse ṕ ra ele, um pai que é um pai!, já pode ser a mulher mais boa do mundo, mas filhos!, são filhos. Então… a 
minha irmã, a viúva não se queria meter, não queria ir lá a casa, porque, claro, tinha tido a discussão com ele, e tal, mas 
eu tenho mais temperamento do que a minha irmã. 

E- Pois. 
S- Eu não me aguento, tenho um temperamento que tenho, tenho que soltar o que sinto, e se não o solto, pois 

rebento! Então, claro, como tinha um irmão, eu tinha um irmão, tenho, em Portugal um irmão que é o único que fica 
em Portugal, que está aí, de homem… 

E- Hum. 
S- … disse “ṕ á” minha irmã: “− Bem, aqui hay que pôr uma solução! Yo sózinha não posso. Eu vou lá a casa, 

vou discutir, e me dá uma, uma macaca, eu não fico num sítio, vou, vou a casa deles discutir.” 
E- Hum, hum. 
S- Bem, chamei a meu irmão: “− V., passa isto!” O meu irmão em seguida, veio o meu irmão, ficou cego, veio; 

chamei à minha tia ṕ ra vir, e meu irmão chegou a casa e disse: “− Mira V. passou isto.” E ele saíu disparado − “̀ tava” 
a tomar um café−… (E. tosse) Às nove da manhã! −… saíu disparado, eu fui em seguida atrás dele, “ṕ a” não haver 
coisa maior, “ṕ a” não… não estava em casa, o meu irmão foi buscá-lo onde o encontrou, foi buscá-lo. Ele o 
encontrou. E nisto entra, entra… ela, a senhora, essa. E essa senhora pôs a minha sobrinha, ali em Portugal, na nossa 
zona… 

E- Hum, hum. 
S- … perdonando a palavra, de puta “ṕ árriba”!, a miúda com quinze anos! Em lugar de tapar, dar uns bons 

conselhos, ajudarla! 
E- Trata assim a miúda! 
S- Tratou a miúda, já, de puta “ṕ árriba”. Andava nessa vida, pero, mas, nós somos quem “ṕ a” criticar aos 

demais!?, primeiro temos que fazer um exame a nós mesmos, “ṕ a” depois falar das pessoas, de outras pessoas, não 
é? Aa, então, eu disse-lhe ṕ ra ela: “− Ouve lá…”, com estas palavras, não me importa, disse-lhe ṕ ra ela: “− Tu, 
porque motivo passou isto ontem?”. “− Ah!, porque a tua sobrinha isto e aquilo.”. “− Em primeiro lugar, tu aqui não és 
ninguém para mandar. Tu tens tua casa!, colhes o meu cunhado, se quer vivir contigo, que vá contigo “ṕ á” tua casa!, 
que deixe as minhas sobrinhas viverem aqui, tranquilas, porque elas trabalham, e deixa-as viver aqui, e tu vais com os 
teus filhos, vais “ṕ á” tua casa.” Ela tem dois filhos, está separada. Eu, ao princípio não a conhecia, não sabia quem ela 
era, mas depois soube quem era, eu estando aqui “ósdespois” e assim soube quem era, essa moça era, que incluso, tem 
um irmão dela aqui. 

E- Ah! 
S- Um irmão dela!, é um… que anda, aqui, ao mar, não tinha ninguém que o ajudasse, e tal, e eu disse: “− Anda 

“ṕ á” minha casa, comes lá em casa!” E hoje em dia anda ao mar com o meu marido; irmão dessa moça, conhecia-o, 
mas como eram muitos anos aqui, eu já não me lembrava dele. 

E- Sim. 
S- Então eu disse: “− Olha!…”, e estava a filha dessa senhora, ali em casa: “− Andas a difamar a minha sobrinha, 

a poner, a pôr-la de puta “ṕ árriba”, olha!, yo no, de verdade que não apoio o que a minha sobrinha está a fazer… 
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E- Hum. 
S- … para nada! Para nada. É um desgosto para nós, mas é solteira, é solteira!, paga com o corpo dela!, mas não 

pôs los cornos a nadie, a ninguém!” Com estas palavras, foi umas palavras fortes, foram palavras duras, mas nesse 
momento não podia evitarlo, tinha que lhe dizer o que sentia! Eu disse: “− Minha sobrinha, ao fim e ao cabo, é uma 
menina!, é solteira!, paga com o corpo dela. Mas tu que “fizestes”!?” 

E- Mas acha que a sua sobrinha aa, sobrevive, ou é que tem vários namorados?” 
S- A minha sobrinha anda sobrevivendo disso. 
E- Sim. 
S- Trabalha em… num club, anda com um senhor, anda com outro. 
E- Pois, é que às vezes chama-se isso às mulheres porque… são mulheres muito livres, diga-se. 
S- Não, não, anda. Anda! Anda! 
E- E ela própria assume? 
S- E que vai fazer? 
E- Não, “́ tou” eu a perguntar? 
S- Sim. 
E- Ela assume!? 
S- Ela assume!, sim. 
E- Ela… 
S- Ela assume!, porque, eu… eu digole… e ela diz: “Tia!…” 
E- Ela é… é honesta com o que faz, portanto… 
S- Ela… 
E- … assume o que faz!? 
S- Ela… ela assume!, no esconde y además é uma rapariga guapíssima!, és guapíssima! Quando estube ahora 

mismo a Portugal: “− Solo queria, Sara, só queria que tu visses a V. como está, guapa!” (imperceptível) és idêntica, é 
idêntica à minha irmã. Ela é, é pelo7 vermelho… 

E- Hum, hum. 
S- … pintou o cabelo de preto, porque, dizíamos o andar da minha irmã e tudo, uma rapariga guapíssima! Forte, 

como a minha filha, assim, una chavala assim, uma rapariga alta. Mas ela assume, claro, já que ela andou… 
E- E com vocês?, ela é boa!, trata-vos bem? 
S- Ela é muito boa rapariga, muito popular; mais que a irmã. Nos vê, quando a vimos: “− Tia!”. (Risos de E..) E é 

uma rapariga, de verdade!, é uma sobrinha, sou madrinha e sou tia, mas, é uma sobrinha… quero-lhe muito! 
E- Hum. 
S- Às vezes evito ir a Portugal e “́ tar” com ela porque num… custa-me ver pessoas!, também há gente má, gente 

que diz mais que lo que és. 
E- Pois. 
S- “− Ah!, tu sobrinha trouxeram-na bêbada perdida a casa!… um velho dum, num carro todo, um carro todo, 

todo “luxuso”, luxuoso… e tal. E… veio bêbeda, perdida…”, claro, isso dói-te. Isso dói muito; mas muito! E disse: “− 
Pero V., tu…” “− Tia, que queres?, eu “́ tou” a trabalhar em VC. Tia, “́ tou” a trabalhar em tal sítio.” E sabemos, 
porque a irmã não trabalha, tem a miúda. 

E- Sim, sim. 
S- O marido da irmã, que ainda não são marido e mulher, mas… 
E- Sim! 
S- … vivem juntos. Agora a minha irmã diz que não sabe, não a vê por aí, está ṕ ra fora. Mas todos vivem… 

vivem os três de V.! 
E- Hum, hum. 
S- Dime: no é triste?, porque ela anda a dar o corpo dela, “ṕ a” todo essa… “ṕ a” dar o comer a todos. 
E- (Dito em sussuro:) Alimenta-os a todos.  

 
7 Em Castelhano; significa: «cabelo». 
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S- Mas é triste! 
E- Eu compreendo! 
S- Disse, disse: “− V. tem cuidado, uma doença.”; “− Eu…” 
E- Mas isto ṕ ra dizer, portanto, que ela se preocupa com a família, não é? 
S- Ela se preocupa; mais pela irmã e pela sobrinha, que agora vai ser madrinha dela, da, do bebé… se preocupa! 
E- Tem as suas qualidades, também? 
S- Tem!, é muito boa rapariga, muito amoráble, eu queria ficar com ela cá… 
E- Hum, hum. 
S- … e meu cunhado não me deixou. Porque eu lhe prometi à minha irmã quando morreu… 
E- Hum. 
S- … eu quando me, tuve, tive a notícia, estava morta. Eu fui a Portugal, e claro!, eram duas miúdas. E não 

tinham nada, ficavam com o pai, não tinham nada!, na miséria viviam. E eu digo de verdade, eu jurei à minha irmã, 
lhe prometi, ela no caixão, disse: “− L vai tranquila, que eu às tuas filhas não abandono. Por lo menos a mais nova, não 
abandono.” A miúda veio passar cá as Navidades, o Natal, esteve com nós: “− V queres ficar aqui?” “− Tia, eu 
queria.” Mas o meu cunhado insistiu: “− Se não, se não a trazes tu, ou não vem ela com alguém!, eu vou a buscar-la!” 
Claro, fazia falta, que V trabalhasse! Mas hoje em dia não a posso trazer, E. (dirige-se nominalmente a E.), “́ tá” ali, 
como tene, tene la vida, eu não posso!, arriesgarme, porque se ela anda nessa vida, tem esse vício já, já!, e que vou 
fazer eu? 

E- Eu compreendo. 
S- É uma responsabilidade minha, porque às vezes penso: eu sou madrinha, e a obrigação das madrinhas, dos 

padrinhos és, é quando falta a mãe desse miúdo, ou essa miúda… 
E- Hum. 
S- … os padrinhos é que têm que fazer cargo. És que yo agora não posso. 
E- Pois, tem pai, não é? 
S- Tem pai!, mas o pai… tch, tch, tch!… voou!, o pai só vai à casa das filhas quando faz falta “ṕ algum”, 

“ṕ algum” copo de vinho. Que o pai agora foi “ṕ a” casa com a outra mulher. Porque não o fez antes? O pai mudou, 
agora “́ tá” com ela. Entende ...? (dirigindo-se nominalmente à entrevistadora) 

E- E mudou, portanto, desde que morreu a mulher?… 
S- Mudou!, modificou de, de, dizer: isto é um copo de água, isto é um copo de vinho, totalmente, radical! Eu lhe 

disse ṕ ra ele: “− Onde está o amor e o carinho das tuas filhas, que tu lhe tinhas!?” Quando a minha irmã vivia: “− 
Porquê!, semelhante câmbio, são tuas filhas, J!, são tuas filhas! Mulheres, há muitas, mas filhos, são sangue do teu 
sangue! Olha que a minha irmã morreu traçada com as filhas. Aonde está o amor que tinhas, que juravas à minha 
irmã, ou o amor que tinhas às tuas filhas? Por culpa deste veneno, desta peste que está aqui, porque tens filhos, mais 
tarde hás-de pagar!” Está a pagar, porque a filha vai pelo mesmo caminho que foi a minha sobrinha. Antes os castigos 
demoravam anos, agora não. Falas, pagas! Eu disse-lhe na cara dela: “− Tu tranquila!, Deus não dorme. E hás-de 
pagar-las.” E o meu cunhado, pelo visto, bate-lhe muito, a ela. A mim, o que me disseram, porque o meu cunhado não 
esquece, porque o, eu sou muito parecida à minha irmã, a minha falecida irmã, e ele, o meu cunhado sempre quiz 
casar comigo, mas eu nunca, nunca!, és que nunca simpatizei com o meu cunhado, é, era solteiro!… (tosse) e eu 
também era solteira, mas ele sempre, ele dizia que, que tinha que casar comigo, eu disse: “− Comigo não, porque eu 
não simpatizo contigo.” Então, foi quando ele começou a sair com a minha irmã, mas ele nunca amou a minha 
irmã!”. (Ruído de alguém que bate à porta.) 

(Interrupção na entrevista com a entrada do filho mais novo de S. na sala) 
S- (Referindo-se à disposição do filho:) “’Tá danado!. 
E- Aa, acha que… em Portugal, hoje, as pessoas −na sua zona, não é?… 
S- Sim… que… o… do que 
E- … do que conhece−… 
S- … o que conheço eu, claro, em geral eu conheço. 
E- … aa… que vivem melhor, ou pior do que viviam? 
S- Homem!, vivem muito melhor! 
E- Vivem melhor. 
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S- Sim!, muito melhor. 
E- E… acha que a vida dos seus irmãos, em geral −tirando… este caso que já falou−… 
S- Este, este caso, sim. 
E- … que… melhoraram?, em relação à vida dos seus pais?, dos vossos pais? 
S- Bastante melhor! Bastante melhor!, porque o que tenho lá em Portugal, graças a Deus tenho uma casa… 
E- Hum, hum. 
S- … está a construir… 
E- Pois. 
S- … a minha irmã, esta mais pobre, a que está viúva, também, graças a Deus, meteu-se num pisito, e tal, uma 

casinha ali em Portugal, também vai saindo adiante! Tenho um irmão aqui que não tem sorte, tch, veio de Portugal, 
não tem sorte, anda ao mar, mas a meia dúzia das vez… bem!, vai!, ganhou muito dinheiro, podia vivir como 
qualquer pessoa, mas claro, quando não é uma pessoa, uma mulher que administre o dinheiro, então vai tudo ao 
galhete; também, “́ tá” muito melhor, melhor vida!, que levava em Portugal. 

E- Hum. 
S- Veio “ṕ  ráqui” emigrado, eu o tra… trouxe-o “ṕ ráqui”… 
E- Hum, hum. 
S- … porque em Portugal a coisa não iba bem! 
E- Hum, hum. 
S- Trouxe-o “ṕ áqui”, vai saíndo a diante, pouco a pouco;… 
E- Hum. 
S- … mas, melhor vida “q́ ós” meus pais, sim! 
E- Sim. 
S- E em Portugal também, e me alegro que Portugal vaya… prosperando! 
E- E os seus filhos, acha que vão ter melhor vida que, que a dos, que a dos pais, a sua e do seu marido? 
S- Aa… (suspiro) vejo o futuro dos filhos muito preto!, muito mal! 
E- Sim? 
S- Tal como está, como não mu… não modifiquem um pouco este tema, temos dito muitas vezes que vimos o 

futuro da juventude… mal. Não há trabalho!, muito tema de drogas… que isso está, isso está enterrando tanta 
juventude, tanto cá, como em Portugal, como qualquer sítio… 

E- Hum, hum. 
S- … está matando muita juventude. 
E- Hum, hum. 
S- E como não modifique, vai muito mal “ṕ ós” filhos, “ṕ ó” futuro, porque hoje em dia se vê, já se vê, porque 

famílias com filhos com trinta anos, com vinte e tantos anos, que não se podem casar!, quando antes, com vinte ou 
vinte e um anos, ou dezoito a, casávamos!, e pouco a pouco tinhas trabalho e todo o mundo ia, ia saindo. 

E- Hum, hum. 
S- E hoje em dia não podem fazer. 
E- Hum, hum. 
S- Por exemplo: a minha filha não se pode casar agora… 
E- Hum, hum. 
S- … porque a minha filha ficou desempregada, o namoro, ficou desempregado… 
E- Hum, hum. 
S- … estão sem trabalho os dois, como vão a casar? Como vão fazer, formar um, uma, uma, uma família?, não 

podem! E como estes, mmuitos aqui em Espanha, muitos! Está o futuro negro! 
E- E acha que a juventude dos seus filhos, que está a dar, quer ao mais pequenino, quer a elas, apesar disso, foi 

melhor que a sua juventude!? 
S- Oh!! Sim, com muita diferença, sem comparação. Costumo a dizer “ṕ ós” meus filhos: “− Se vós passasses o 

que eu passei, então!, se voltasse o tempo atrás nu… nunca…” (também não queria que os meus filhos passassem o 
que estou a passar eu… 

E- Eu percebo. 
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S- … n… Dios me livre, não queria, porque era, era, era, vamos… 
E- Eu percebo. 
S- … triste “ṕ a” uma mãe ver os filhos sofrer) Mas costumo a dizer: “− Vós tínheis que ver o que passávamos 

antes!, “ṕ a” merendar não havia!, as cascas de laranja do chão comíamos, eu limpava à, à roupa e comia as cascas de 
laranja.” Que não tínhamos o que têm os filhos hoje, os filhos hoje têm muito vício!, porque se não quer aquela coisa: 
“− Mamã, não gosto disto!” E vais e fazes outra coisa, e antes havia um prato de batatas com sardinha “ṕ a” todo o 
mundo… 

E- Hum. 
S- … quem queria, queria, quem não, comíamos!, porque não havia outra coisa, havia que comer. Leite?, não 

havia. 
E- Hum. 
S- Eu, eu, por exemplo hoje estou totalmente descalcificada dos ossos, que ainda há pouco fiz uma prova, porque 

nunca soube o que foi leite na minha casa; era café preto… 
E- Hum, hum. 
S- … igual, fazíamos uma panela de café hoje, Domingo, por exemplo… 
E- Hum, hum. 
S- … e durava toda a semana. Com… as borras do café botávamos água em cima… 
E- Hum, hum. 
S- … terminava o café, água em cima; aquilo já não era café, aquilo era água tingida… e hoje em dia não! 
E- Acha que nessa altura vivia pobre? 
S- Hum. (Sinal afirmativo com a cabeça) 
E- Acha que sim? 
S- Havia gente que tinha… já naquele tempo, havia gente que tinha dinheiro, e havia gente que não tinha nada, 

por exemplo, nós não tínhamos nada. 
E- E a vossa situação, na sua família é, havia mais pessoas como a vossa família?, nessa época? 
S- Sim, muitas! 
E- Não era só com vocês? 
S- Tch, tch, tch, tch!, muitas pessoas havia, com fome, trabalhar de, de cri…, de criancinhas, muita gente havia,… 

no tempo esse… 
E- E hoje quando se fala na televisão em pobres, acha que são diferentes dos pobres de antigamente? 
S- Tch, há muita classe de pobres! 
E- Então, como é que é? 
S- Há muita classe de pobres, porque há pobres… como se costuma a dizer, pobres com vício. 
E- Como é que é isso? 
S- Isso é um suponer, hoje em dia a gente pobre se considera −por exempo, eu não me considero pobre, eu me 

considero m… média−… 
E- Hum, hum. 
S- … mas há gente pobre, que eu quando andava a pedir, que eu já andei a pedir!… 
E- Hum, hum. 
S- … eu realmente pedia com fome! 
E- Hum, hum. 
S- Hoje ainda muita gente não pede com fome, pedem com vício! 
E- Hum, hum. 
S- Porque têm, e se, igual… por exemplo, hay uma miúda… 
E- Hum. 
S- … na igreja a pedir aos Domingos, com um bebé pequenino (que vejo mal que utilizem as crianças), um 

bebézinho!… 
E- Hum, hum. 
S- … mas “despois”… vês, dás esmola, pensas que é “ṕ a”… uma caixa de leite!, “ṕ a” um pão!… 
E- Sim. 
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S- … coisas necessárias “ṕ a” comer!, e passas, logo terminas da missa, dás com, com todo o gosto uma 
esmola… 

E- Sim. 
S- … −que eu gosto sempre de dar esmola a quem me peça, porque é triste, que ainda hoje falei nesse tema no 

meu trabalho, é triste!… (soluço) perdão, tender a mão à caridade!−… 
E- Hum. 
S- … e logo vês a comprar porcarias!, anéis… 
E- Hum, hum. 
S- … tch, anéis de, de fantasia. 
E- Hum, hum. 
S- Vês, vão a comprar um bolo… 
E- Hum, hum. 
S- … a uma cafetaria: “− Porque não compras um pão, ou uma caixa de leite?”. (Tosse de E..) Hay outros pobres 

que vêm à porta pedir, e muitos pobres me pedem algo de comer… pois eu então encantada; vou à despensa ou ao 
armário, ao que seja, tiro, pois o, o que me vem à mão: ou feijão, ou arroz… 

E- Hum, hum. 
S- … açúcar, e mais de uma vez, como tenho o meu marido que é, é pescador, e sempre trás peixe, e sempre 

congelas, e digo “ṕ a” um senhor, que costuma aí vir um senhor, um senhor já com sua idade, digo: “− Ólhe, eu tenho 
peixe congelado, fresco!, está congelado, você quer levar?” E diz ele: “− Sim, sim, muito agradecido.” E numa uma 
saca plástica, ponho e dou. Então, esses pobres se vê que é por fome, outros que pedem dinheiro, porque a mim me 
passou um senhor Português no comboio, daqui “ṕ a” Portugal, de Irún “ṕ a” Portugal… 

E- Hum, hum. 
S- … um senhor que andava a pedir (e uma pessoa que pede… aceita o muito e aceita o pouco!, porque “todas as 

migalhinhas são pão”!)… 
E- Hum, hum. 
S- … −esse é um refrão que a minha mãe me dizia… 
E- Hum, hum. 
S- … íamos “ṕ a” Portugal, dá casualidade que eu não tinha mais, não sei se eram oitenta pesetas trocadas… 
E- Hum. 
S- … porque eu queria dar-lhe uma moeda, igual, ou duas de cem pesetas… 
E- Hum, hum. 
S- … mas não tinha, isto, eu juro que não tinha mais dinheiro trocado nenhum. 
E- Hum, hum. 
S- Íbamos quatro, umas quantas Portuguesas, e esse senhor era Português: “− Oh!, senhora, podia-me dar uma 

esmola?”, e tal: “− Que eu o perdi, não tenho bilhete!”. (Tom de lamento) Claro!, dá pena, em cima quando é 
Português, nos toca mais! “− Pobrezinho, pobre homem!”, e tal. E entre todas estavamos a dizer: “− Bem, damos uma 
esmolinha ao pobre homem.”, e tal. E cada uma deu o que tinha que dar, e logo me tocou a mim dar-lhe, eu fui à 
carteira e tirei todos os trocados que tinha, não tinha mais, umas oitenta ou noventa… 

(Interrupção na entrevista para mudar de cassete) 
S- (…) E eu fiquei… entalada! E ele olhou ṕ ró dinheiro trocado, na mão, e diz ele: “− Isto!?” Disse: “− Não 

tenho mais trocado.” Mas eu com todo o carinho lhe disse, “ṕ a” esse senhor: “− Não tenho mais trocado. Se tivesse 
trocado, mais, lhe dava.” Diz ele: “− Eu isto não quero!” E nisto (eu estava “assentada”, e me pôs o dinheiro aqui, em 
cima das pernas, no regaço)… digo: “− Você é um pobre mal agradecido!” Assim lhe disse: “− O senhor é um pobre 
mal agradecido!, porque um pobre que é um pobre!, aceita o pouco e o muito, e todas as migalhinhas são pão! Você 
pode andar aqui no comboio cinquenta mil vezes, mas da minha mão não leva nem, nem!, nem nada!, de esmola; e 
quem venha ṕ ra este camarote, que você venha pedir dinheiro, digo logo que não dê, porque você é um pobre mal 
agradecido! Que pensava!?, que lhe dava mil pesetas, ou cinco mil pesetas!?, igual, “ṕ a” quê?, ó homem ṕ a que… 
sa… saia, saia o comboio passa ali “ṕ ó” café,  ou “ṕ ó” bar?”, a beber −porque tinha umas pintas de be… de 
“bêbado”!… 
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E- Ham. 
S- … parecia que estava bebido, o hombre. Então!, é essa classe de pobres. 
E- Que não são pobres a… 
S- Pobres “ṕ a” vício! 
E- Sim, sim, sim. Pois… 
S- “P á” vício! 
E- … isso que disse há bocado. 
S- E um pobre que tem fome… pede comida! Eu há pouco… (tosse) a mim tanto me dá que sejam Portugueses, 

sejam Espanholes… 
E- Sim. 
S- … tenho mucha pena, tenho muita pena da pobreza!, porque sabes o que é?, o que é passar fome!?, sabes o 

que é andar a pedir? Eu no rechazo!, quer-se dizer no… não tenho medo de falar, nem tenho medo de… de arrimar 
uma pessoa drogadita… 

E- Hum, hum. 
S- … de ajudar, não tenho medo! 
E- Hum, hum. 
S- Uma pessoa que esteja bêbeda… 
E- Hum, hum. 
S- … ébria, uma pessoa que es… embriagada, vamos; uma pessoa que esteja, que esteja… suja, uma pessoa que, 

porque há gente que se retira dessas pessoas!… 
E- Hum, hum. 
S- … não somos mais nem uns que outros. Então, um dia… 
E- Rech… rechazar… 
S- Rechazar. 
E- … é recusar? 
S- Rechazar, recusar! 
E- Sim. 
S- Recusar. E quer-se dizer então, eu estava numa cafetaria, estava na cafétaria, pois, com muito gente, e eu estava 

com… duas ou três Portuguesas, numa mesa, a tomar um café, às vezes, alguma das tardes que vou, porque eu 
ultimamente não saio muito. 

E- Hum. 
S- Entraram dois moços, Espanhóis, mas tinham esto de… drogadictos. 
E- Hum, hum. 
S- Muito mal vestidos!, drogaditos. Então, chegou… e pediu, não sei que foi, algo “ṕ a” beber… 
E- Hum, hum. 
S- … e diz o outro assim: “− Podemos comprar…” entre eles, não?, comprar um bolo que havia ali, e o outro 

dizia-lhe que não tinha!, porque o justo que tinha que era “ṕ ó” autobus… 
E- Hum, hum. 
S- … não sei quê, não sei quê. E eu via que o outro moço, que lhe apetecia um “coração”, um “coração” ou… 
E- Sim, um croissant, sim. 
S- … e pobrezito!, estava a apreciar, ele não tirava os olhos deles, porque, estava a ver o, o ambiente, digo: “− 

Pobrezito!, pobrezinho, que pena!” E diz assim uma amiga que estava ao lado: “− A… é “ṕ á” droga, “ṕ á” droga!” E 
digo: “− Não é “ṕ á” droga, está a pedir “ṕ a” comer! Não estão a pedir dinheiro a ninguém!, está a pedir ao amigo, 
um amigo ou outro a ver se… (toca o telefone) espera que chame outra vez. 

(Interrupção na entrevista para a entrevistada atender o telefone) 
E- (…) Era entre eles a conversa. 
S- E essa moça me disse assim ṕ ra mim, uma, uma paisana nossa, disse assim: “− Oh!, está a pedir “ṕ á” droga.” 

Eu disse: “− Não está, ele não está a pedir dinheiro a ninguém!” Então, (imperceptível), não pediam dinheiro a 
ninguém, se dirigiram à barra, ao balcão, e o amigo comprou algo “ṕ a” beber, uma coca-cola ou algo assim, de 
lata… 
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E- Hum, hum. 
S- … e o outro moço está a pedir que lhe compre um “corassant”, e o outro está a dizer que não tem ainda “ṕ ó” 

autobus, e eu me levantei!, de onde estava sentada, e disse-lhe “ṕ a” ele: “− Que queres?, queres comer alguma 
coisa?” 

E- Hum. 
S- E ele: “− Não!, não!, não!” Todo, todo aflito, o moço: “− Não!, não!, não!, tranquila!, tranquila!” E diz o outro: 

“− Não!, não!, não quiere nada!” Digo: “− Não tenhas vergonha!, tu queres comer!? Diz-me de verdade, queres 
comer?, eu te pago o “corassant”, e um café com leite, se queres! Queres?” “− Sim, só queria um… um “corassant” E 
digo “ṕ á” moça, “ṕ á” Espanhola: “− D., dá um “corassant” a esse moço, que já te pago eu.” “− Gracias, senhora!, 
gracias!” …Yo, aquilo me chocou!, porque vês que era miséria, fome!, aunque anda no mundo da droga, porque são 
filhos, muitas vezes, de boas famílias… 

E- Hum, hum. 
S- … e os pais não têm culpa. 
E- Hum, hum. 
S- E por ser um drogadito?, vais deixá-lo atirado na rua!? Vês a pedir um  bocado de pão, vais, vais-lhe negar o 

pão?, eu não nego o pão. 
E- De quem acha que é a responsabilidade, de haver pessoas pobres?… 
S- O Governo! 
E- … com necessidades, portanto, os pobres com necessidades. 
S- O Governo!, é o Governo! 
E- E se fosse governante? 
S- Eu governante? 
E- A Sara?, o que é que acha que era preciso fazer ṕ ra… 
S- Eu ach… eu… 
E- … “ṕ racabar” com essas pessoas… 
S- Para acabar? 
E- … que têm essa necessidades, com essas necessidades das pessoas!?… 
S- Centros. 
E- … (não é “ṕ acabar” com as pessoas)… 
S- Em primeiro lugar centros “ṕ ajudar” as pessoas, tanto alcoólicas, como pessoas com droga! Centros! 

Ajudarlas. 
E- E, e os que não têm dinheiro ṕ ra comer? 
S- E os que não têm dinheiro… 
E- Que não… é por droga, nem por álcool? 
S- Empregar, aa, fazer indústrias de trabalho! Se há trabalho, não hay vícios. Se há trabalho não há vício!, todo 

mundo a trabalhar. 
E- Hum, hum. 
S- Seu ordenado!, seu trabalho, suas leis, seus direitos, que não há! 
E- E acha que era preciso mudar alguma coisa?, em, em relação a como se vive hoje? 
S- Fazia falta, fazia falta mudar muitas coisas, niña! 
E- Diga lá! 
S- Muitas coisas, porque o Governo, como se costumava dizer, é quem mais “bota” a mão por detrás e vai ao 

bolso, cá em Espanha, em Portugal não sei o tema, porque cá em Espanha estamos a ver!, hay uns quantos que foram 
presos há pouco tempo, milhões!, que roubaram milhões! Roubam um pobre. 

E- O Banesto, o caso Banesto?… 
S- Sim!, por exemplo, Mário Conde. 
E- … do jornal, Mário Conde, sim. 
S- Mário Conde. Roldão!… 
E- Hum. 
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S- … esses senhores daqui a pouco estão na rua!, roubam um pobre para comer, como passou um senhor por 
matar um lagarto!, uma lagartija, como se chama em Portugal? 

E- Uma lagartixa? 
S- Uma… esso, isso. 
E- Uma lagartixa, sim. 
S- Por roubar, matar, e, e no fim matar, “ṕ a” comer!, dois milhões de multa, por não pagar a multa foram à 

prisão; um moço por roubar num super-mercado comida!, preso. Eu vi um caso, que meu filho está pequeno, está aí 
mas se deve-se lembrar, e vi um advogado, quando foi desse tema do piso… 

E- Sim, sim. 
S- … o meu filho nos braços, e ma… matrimónio Português, família minha… 
E- Hum. 
S- … e vamos na rua tão, tão bem a passar, e vimos semelhante, em seguida, um moço que vinha com um melão 

na mão… 
E- Hum, hum. 
S- … e umas latas de conserva. 
E- Hum, hum. 
S- Era um casal, não sei se viviam juntos, se era matrimónio, não sabia, não sei! 
E- Sim. 
S- E veio uma senhora por detrás, a dona da loja, essa, vinha que dá-lhe com uma sapatilha, o moço: “− Senhora, 

é ṕ ra comer, senhora!”. (Tom de súplica) Por o visto estava a fruta cá fora… 
E- Hum, hum. 
S- … e o moço, e o moço assim: “− Oh!, senhora, é “ṕ a” comer!” “− Não levo nada!” Pois veio a polícia, e 

disse: “− É uma injusticia! Até entendes que a prender, não ides, um pobre por roubar um melão!, eu pago-lhe o 
melão!, à senhora!” Disse. “− Eu pago-lhe o melão! Diga-me quanto es lo melão que eu dou-lhe. Mil  pelas8 pois le 
doy! E deixa el chavalo solto! Deja el moço, por favor, quer comer!”. “− Calha-te e vai “ṕ a” tu terra!” Mandou-me 
ṕ rá minha terra. 

E- Hum! 
S- Digo: “− A minha terra tanto é aqui, como em qualquer sítio. Eu à senhora não fiz mal nenhum! Assim que 

mostre-me o seu carnet que lhe mostro o meu!” Que é o cartão de identidade. “− Mostre-me o seu cartão de 
identidade que eu mostro-lhe o meu.” 

E- Pois, pois, pois, pois. 
S- Com isso tapo-lhes a boca. Pois levaram o moço detenido, o moço, a moça, porque, por roubar um melão! E 

estes que estão, roubam milhões!, e milhões! Aí tinham que mo, modificar muito!, muito!, hay que controlar!, tinham 
que ter uma pessoa, umas pessoas conscientes a controlar o tema. 

E- Hum. 
S- Como na Seguridad Social!, passam tantas coisas que não, não sabemos! A Seguridad Social, por exemplo: 

vais ao médico, temos aqui uma atenção que não, eu creio que em toda a Espanha não temos uns médicos como 
temos agora, mas que passa?, hay enfermeiras, de acordo que ganhem mais que um… que eu, por exemplo… 

E- Hum. 
S- … uma pessoa jubilada. 
E- Hum. 
S- Pessoas jubiladas cobram uma miséria!… 
E- Hum. 
S- … porque têm que pagar semelhantes!, ordenados a uma pessoa que tem um pouco mais de posto, de acordo, 

que essa pessoa “estudiou”!, estudou!… 
E- Hum. 

 
8 Abreviatura de pesetas na linguagem oral.  
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S- … está preparada, mas ganhar!… o dobro de uma pessoa que se mata viva a trabalhar!, não pode! Yo 
compreendo que uma pessoa que tem… a minha filha trabalhou numa casa, cá em Espanha… 

E- Hum, hum. 
S- … uma professora… 
E- Hum, hum. 
S- … que hoje é directora de um colégio, e claro, e a senhora directora, eu comprendo que têem estúdios, a minha 

filha tem os seus estudos, tem o, tirou o título de hostelaria e turismo, tem os seus, mas não há trabalho! Tem que 
trabalhar no que aparece. 

E- Hum, hum. 
S- Foi trabalhar nessa casa, há gente boa!, mas há gente, também, muito má!, Espanholas, mesmo, hã? A minha 

filha vinha às cinco da tarde, de trabalhar, sem comer, das oito da manhã às cinco da tarde. Não lhe dava de comer aí 
em casa!, e a minha filha fazia o comer, fazia tudo!, sem comer. A minha filha apanhou uma anemia!… 

E- Claro. 
S- … ela dizia que… que havia muita gente no fundo de desemprego, que por dois duros9 trabalhavam. Eu disse 

à minha filha: “− Pergunta lá à tua senhora, à tua patroa, a directora de um colégio, se ela trabalha por dois duros? 
E- Hum. 
S- Ela pedirá o seu ordenado bem, bem pagado! 
E- Hum, hum. 
S- E não é assim! Se eu ganho!, quero que me paguem no meu justo!… 
E- Hum, hum. 
S- … também tenho que pagar, pois, a quem me trabalha, porque tu necessitas della “ṕ a” traba… dela “ṕ a”, 

“ṕ a” ganhares, ela também necessita de ti para fazeres as coisas em sua casa!” 
E- Hum, hum. 
S- Estamos uns, uns aos outros, claro!, compreendo que a pessoa tenha estudos, estudou um tempo, teve muitos 

gastos no estudo, mas uma também que trabalha!… 
E- Hum, hum. 
S- … também temos, colaborar um pouquinho mais! Porque eu, está bem que eu, eu vou trabalhar quatro dias à 

semana, são umas pessoas, bueno, que não, eu creio que não haverá pessoas tão boas!, como para mim os meus 
chefes. Eu como, ali, no trabalho!, eu faço o que posso!, ultimamente ando bastante mal dos ossos, e assim, mas não 
são pessoas que me exigem! De vez em quando, pois, um regalo! Às vezes, outro dia uma, esta, esta volta, esta que 
tem os corações… 

E- Sim, o fio? 
S- … assim: “− Toma.” Vem o meu marido do mar, se não posso ir aquele dia, não vou. O meu marido esteve 

no hospital, quando foi do hospital, estive todo o tempo ao lado do meu marido, a mim, chegou ao fim do mês, a mim, 
a mim me pagaram igual! Não tenho seguro! Tive um primo meu, que esteve a morrer, que passou muito mal!, ficou 
muito traumatizada, foi um trauma para mim, que morreu com trinta e seis anos, com trinta e sete anos, ano passado, e 
o tempo que o meu primo esteve em agonia, pois, os quinze dias eu não fui trabalhar!, eu disse: “− Eu não me importa 
perder o dinheiro, mas o meu primo não abandono!” Tem a mulher dele, mas não é pessoa competente; estive ao pé 
dele noite e dia, nem à minha casa eu vinha, e chegou ao fim do mês e meus patrões pagaram-me o dinheiro igual, 
pagaram-me o ordenado igual. Porque sabes como dizem os meus patrões?, por menos a minha patroa: “− Já, eu sei o 
que é pobreza, porque eu sou Basca! Tínhamos casario…” como nós em, em Portugal as, as, as, nas aldeias, casario. 

E- Hum, hum. 
S- “− E eu, claro, não tinha “ṕ a” comer. 
E- Hum, hum. 
S- E eu se hoje em dia vivo bem, es gracias ao meu marido.” 
E- Hum, hum. 
S- Porque a família do marido, pois tinham can… pedreiras… 

 
9 Leia-se: “por dois tostões”. 
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E- Sim. 
S- … e a foi, vi, vi, vivió, viveu, foi sempre o senhor fulano de tal… 
E- Hum, hum. 
S- … e casou com ela, ela não tinha nada!, e hoje em dia tem de tudo, mas é uma pessoa, se a vês, eu digo muitas 

vezes: “− Se alguém te encontra na rua te dá esmola!, porque vas hecha una (imperceptível)!… (sorriso de E..) … 
uma trapeira!, vai feita, às vezes… e tem roupa!, e pode, tem jóias, mas não é mulher, é como digo eu: “− Eu aunque 
fosse a mulher mais rica do mundo!, eu não mudaria o sistema, a minha maneira de ser, não mudaria, nem… 

E- Hum, hum. 
S- … a pessoa nasce assim.” Por isso, há muitas injustiças!, como o homem do mar!, o homem do mar!, é um 

trabalho tão sacrificado, tão arriesgado; que ainda há dois anos aqui um barco foi ao fundo, não apareceu nenhum dos 
marinheiros! 

E- Hum, hum. 
S- Ia um Português nesse barco; es um sistema, se vais ao mar, pescas, ganhas; às vezes pescam, não lhes pagam 

o merecido! 
E- Hum, hum. 
S- E um trabalho muito duro, o homem do mar, eh? Muito duro!, que não têm Domingos, não têm semana, não 

têm festas, no dia de Natal, passam o dia de, o dia justo de lo vinte, o vinte e quatro, o vinte e cinco já vão “ṕ ó” mar!, 
vêm cansados, e voltam ṕ ra casa com oitenta, ou noventa, ou cem mil pesetas… 

E- Hum, hum. 
S- … quando há pessoas, de acordo, que trabalham com la mente, com la, com la cabeça, valha-me Deus!, 

ganhar uns meio milhão de pesetas… 
E- Hum. 
S- … outros que estão rrebentados, trabalhando, a ganhar cem mil pesetas!, é injusticia!, não vejo bem. Eu não 

vejo bem! Eu a pobreza, intentaria, por todo o meio… ajudar à gente pobre!, como a irmã Maria Teresa de Calcutá. 
E- Hum, hum. 
S- Tch, eu muitas vezes costumo a dizer “ṕ ás” minhas filhas: “− Eu porque as tenho a vós, tenho ao vosso pai, 

mas se eu “́ tivesse” sózinha, como hay tanta gente que está sózinha, aborrecida, eu ia cuidar gente por aí fora, fazer o 
bem!” 

E- Hum. 
S- Ajudarlos, claro, não tens, isso… mas isso é à base de machacar, machacar, machacar!, tanto insistir com os 

Governos; como a Lady Di, a Lady Di, quantas, quantas coisas não fez ela?, tinha poder, tinha dinheiro, mas ela 
insistia com o Governo, ela movia tudo para poder ajudar as pessoas das bombas, das, das, das minas. 

E- Hum, hum. 
S- Isso é humanitário! 
E- Hum, hum. E acha que entre as pessoas pobres, aa, o facto de ser mulher, ou homem, tem influência?, quer 

dizer, que há mais mulheres, ou mais homens, pobres? Ou acha que isso não tem… 
S- Nnão! 
E- Ou acha que as mulheres têm mais possibilidade de enfrentar a pobreza que os homens? 
S- O homem pobre, a mulher é mais forte! A mulher, somos mais bem, mais fortes! 
E- Hum, hum. 
S- Estamos habituadas, eu não sei se Deus nos fez assim “ṕ a” podermos suportar cargas… 
E- Hum, hum. 
S- … o homem se, o homem se f… a ver, hundir10, o homem se int… não sei como explicar a palavra esta, a 

mulher intenta sempre sobrevivir, ela luta, trabalha!, busca donde seja, e o homem já não, o homem se interra mais na 
vida. 

E- Hum, hum. 
S- Se, cerra mais nele. 
E- Hum, hum. 

 
10 Isto é: “(…) v. tr. afundar; (…) (fig.) abater (…) .”. (CAVERO 1990), Tomo II, p. 1014. 
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S- “− Sou um inútil, sou um inútil.” E assim ficam, por isso há tanto homem, tantos casais  que se separam hoje 
em dia… 

E- Hum, hum. 
S- … por sistema, isso que não hay dinheiro!, no hay trabalho, não há nada, então, claro, a vida no é o mesmo, é 

uma casa sem pão, todos discutem sem razão. E o homem em vez de, há homens e homens, claro! 
E- Sim. 
S- Há homens e homens, não é em geral, há homens que superam: “− Bem, eu… se não é aqui, vou aunque seja 

ao estrangeiro, aunque seja trabalhar!” 
E- Hum. 
S- Sin embargo as mulheres, pois semos mais duras. 
E- Hum. 
S- Já intentamos: “− Bem, pois vou, vou a mirar aí, vou a mirar aquele sítio, vou a mirar o outro…” e, e o homem 

já não, o homem já se interra, o homem já se, o homem já se… interra mais, igual, na bebida!, vamos, o homem já se 
refugia, o que é a bebida! 

E- Hum, hum. 
S- Coisa que a mulher intenta sair “ṕ a” diante. Somos mais fortes que o homem, sabemos superar mais; eu 

penso desta maneira. 
E- E se não tivesse nascido mulher, Sara, se tivesse nascido homem?, acha que a sua vida tinha sido diferente? 

Bem, diferente, nalgumas coisas teria sido… 
S- Diferente… 
E- … mas… 
S- … se eu nascesse… 
E- … acha que teria sido muito diferente, ou que diferenças? 
S- Yo, se tivesse nascido homem, e se tivera la, la moral e… como se chama?, se eu for a mesma, mesma 

maneira de ser, vamos… 
E- Hum, hum. 
S- … a sentimento, la bondad… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … e esta, se fora igual, pois… lo único que no me meteria, intentaria sair adelante por la família, porque a 

família es lo fundamantal… 
E- Hum, hum. 
S- … una família, si es que realmente amas a la família. 
E- Hum. 
S- Por la família merece la pena todo, e se for um homem, claro, depende das circunstâncias de la vida, da vida, 

porque tenho irmãos, penso que seria como os meus irmãos, lutadores!, pienso, vamos, porque meus irmãos nenhum 
saíu… e se for um homem como os meus irmãos, pois sim, seria um… um homem carinhoso, amigo das mulheres, 
distinto ao meu pai!… 

E- Hum. 
S- … nenhum irmão saíu, tenho o mais velho, mas não é tão… es tão como o meu pai, é mais, mais cabeça 

louca, porque está separado da mulher, mas la ama com loucura, e ela também a ele, têm um filho!, mas, de bondade, 
porque todos nós temos um, uma bondade, não sei, se foi influência da minha mãe… 

E- Hum. 
S- … de todos os meus irmãos não tenho, nenhum saíu como o pai; parecidos ao pai, sim. Eu, por exemplo sou 

parecida ao meu pai, mas, eu sempre disse ao meu pai: “− Você tem, você diz que aquela pedra é preta, temos que 
dizer que é preta!, podia ser branca!, porque tenho que dizer que é preta!?” 

E- Hum. 
S- O meu pai já não, era distinto!, mas os meus irmãos nenhum saíu, nenhum saíu ao meu pai, penso que se eu 

tivesse sido um homem, que seria como os meus irmãos, lutadores “ṕ a” s… “ṕ a” tirar a família “ṕ a” diante. 
Homens de não bater nas mulheres, homens de respeito!, homens, porque temos, são, são quatro irmãos… 

E- Hum. 
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S- … quatro, e nenhum de beber, o mais velho, vez em quando, e o que está aqui, mas não é homem de bater, 
muito amigo da mulher… 

E- Hum. 
S- … por exemplo: o meu irmão pequeno levou outra educação que não levaram os outros meus irmãos, porque 

os irmão levaram a educação que levei eu… 
E- Hum. 
S- … de gritos, de palavrões, de, de, de… 
E- Hum. 
S- … de pan, de pancada… 
E- Pois. 
S- … mas nenhum seguimos. Eu tenho um carácter forte!… 
E- Hum, hum. 
S- …é os meus filhos mais una vez, uma vez, a minha filha mais nova, por exemplo, “berrego” muito!, todo o 

mundo me ouve!, tch, mas nenhuma chegamos a, a, a fazer, ou a… ou a, o ambiente que havia na minha casa… 
E- Hum, hum. 
S- … ninguém! 
E- Portanto, não acha que teve. Na sua vida… (S. tosse) … situações aa, ou, ou problemas, por ser mulher? 
S- Não. 
E- Não? 
S- Não. Tal, e como vejo a minha família, pois, se… seguia igual, seria igual… 
E- Hum, hum. 
S- … amorable, amiga da família, pois, lo que he dicho, lo que disse, no, no, não sei, no, no veria diferença, eu, 

porque todos somos mais ou menos o mesmo estilo, todos os meus irmãos somos… yo quizás, não sei!, igual, como 
diz a minha irmã: “− Tu es más…” Eu me agarro muito a problemas de família. 

E- Hum, hum. 
S- Tenho muita pena, me agarro, intento resolver. 
E- Hum, hum. 
S- (Tosse) Se não, ou, por exemplo, pessoas amigas que têm um problema qualquer eu já, já deixo a minha casa, 

já vou, já, intento resolver o problema; igual, se fosse homem, pois não seria tão assim, já in… intentaria viver mais a 
minha vida com a minha família, ou, ou com os amigos, ou, ou ir a um bar, assim, mas sendo mulher, isto, que as 
mulheres sofremos mais os problemas de… somos mais sensibles, aunque o homem é sensible, mas o homem 
sempre lhe custa mais!, de mostrar, mais que a mulher! 

E- Hum, hum. 
S- Penso, vamos!, o meu marido também é uma pessoa muito, muito boa pessoa, mas ele não era capaz de, de ir 

com um amigo: “− Vou contigo aqui, ali e acolá, e resolvemos o problema!” Não é como eu, eu tenho mais arranque, 
eu tão de repente estoy, estou que já digo assim: “− Bem, fazemos isto!” Tenho esse arranque, assim, essa, 
temperamento. Minha irmã costuma dizer: “− Tens um temperamento!” Pero eu digo ṕ rá minha irmã: “− Tenho um 
mal génio!” Mas tenho um fundo muito bom, (gritando:) porque eu sou capaz de mandar toda a la, à porra!, pero num 
instante estou a chorar pelos cantos. Sim, sim. (Tosse) 

E- E acha que a, a vida das mulheres está a melhorar? 
S- Sim!, hombre!, aí, ahora, temos direito!… 
E- Diga-me. 
S- … à igualdade ao homem!, porque por exemplo… 
E- Dê-me exemplos 
S- … por exemplo: um trabalho!… 
E- Hum. 
S- … uma fábrica! −não sei como… coisa, os professorados, e assim, mas imagino que será o mesmo, um 

homem, porque tem que ganhar mais um homem que uma mulher!?−… 
E- Hum, hum. 
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S- … porque uma mulher se quer, trabalha tanto como um homem, ou más! Yo não sou, nunca fui ao mar, mas 
se a mim me dizem: “− Manaña es dia d́ ires “ṕ ó” mar.” Eu primeiro dia botaria as tripas pela boca fora, mas ao 
segundo dia, e a semana seguinte, eu trabalharei igual que a um homem!, porque a um homem, a mulher tem que ser 
discriminada: “Ah!, a mulher em casa serve “ṕ a” lavar os pratos.” Porquê?, uma mulher pode desarrolhar um 
trabalho igual que um homem, porque uma mulher vai num, num carro a conduzir: “− Ah!, mulher tinha que ser!” 
Porquê?, hay mais acidentes de homens, que de mulheres, por lo menos cá em Espanha. Eu isso discuto!… 

E- Hum, hum. 
S- … porque hay homens que não querem que a mulher supere! 
E- Hum, hum. 
S- A mulher quer igualdade: “− Que vayam “ṕ ó” mar!”, como dizem muitos, e porque não vamos “ṕ ó” mar!? 
E- Hum, hum. 
S- Porque não!?, acaso nos caía?… “ A ver se vós sois capazes de parir!” Como eu digo: “− Sois capazes de 

parir!?” “− Ah!, igual…” Digo: “− Tinhas um filho, não tinhas mais, porque os homens estejam um pouco doentes: 
“ai!”, que vos queixais de tudo, uma mulher está doente, está a cair em pé com uma gripe, com uma doença, e a 
mulher aí anda ao pé do canhão. Um homem está doente, se mete na cama, mulher a cuidar um homem.” Coisa que 
um homem não cuida a mulher… hay casos, claro! 

E- Hum, hum. 
S- Então, claro, eu vejo mal!, porque um homem tem que, tem que ser o homem mais do que a mulher?, como 

dizia aquela história, quando era rapariga, na televisão, saía, que ia uma miúda a um… a uma loja, não?, e dizia: “− Ó 
senhor fulano, dê-me uma, um… um boneco de chocolate! Dê-me um, um… uma tirita de chocolate.” E dizia o, o 
tendeiro “ṕ ó”, “ṕ ó” miúdo: “− Oh!, miúda (vê lá o anúncio na televisão!) e diz o que queres? Aa… um boneco, ou 
uma boneca?” Diz: “− Antes quero um boneco, porque tem um pouquinho de cho… um pouco de chocolate a 
mais.” Sempre, o homem arriba! 

E- Sim. 
S- Como diziam: “− Ah!, um homem se casa, e a mão fica por cima.” Não conta a mão!. (E. tosse) Como por 

exemplo, homens −não é o meu caso, meu marido me ajuda tudo em casa!, melhor que algumas mulheres−, como 
há homens, a mulher faz comer, a mulher arruma!; o homem chega de, de, ou de um bar, ou do mar, de onde seja, ala, 
uma sapatilha aqui, um sapato ali, põe os pantalones11 no sofá: “− Fulanita tráz-me um café!, fulanita faz-me de 
comer!, faz-me de disso!” No! Não!, porquê? O homem come, o homem bebe, o homem banha-se, o homem 
dorme, o homem manja!, e que tem a mulher que andar a limpar toda a porcaria de um homem!? O homem também 
pode fazer, tem mãos! Prontos, igualdade. Um homem pode fazer o que a mulher faz, e a mulher pode fazer o que um 
homem faz! Vejo mal!, porque motivo o homem tem sempre que estar por cima?, agora não tanto, ainda há homens 
que são machistas, o nosso homem Português… aqui aprenderam muito, eh!? 

E- Acha, que mudaram aqui? 
S- Os homens Portugueses, aqui, modificaram muito, mas muito, porque vinham com um machismo, uma… a 

mulher não podia ir a um café tomar café, e eles sim. Eu tenho amigas, uma amiga minha, que a mulher não podia 
pintar os lábios… 

E- Hum, hum. 
S- … que uma vez deu-lhe semelhante bofetada num bar… 
E- Hum, hum. 
S- … que a moça não tinha pintado os lábios!, ela é muito branca de cara, e tinha os lábios vermelhos, fazia frio… 
E- Sim. 
S- … e ele, (imperceptível) “− Que não está pintado!, L.” E que estava pintada; a mulher não podia tomar um 

café, a mulher não pode ir a excu… hoje em dia!, a mulher não pode ir a uma excursão, ontem mesmo chamei por 
telefone: “− Vens a uma excursão?” “− Ai!, se está ele não posso ir.” Porquê!?, e ele pode ir “ṕ a” onde quer? 

E- Hum, hum. E os que mudaram, acha que quando vão a Portugal, mantêm o comportamento? 
S- Sim. Sim. 

 
11 Em castelhano; leia-se: calças. 
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E- Não, não mostram que mudaram? 
S- Mostram que mudaram! 
E- Mostram que mudaram? 
S- Mostram que mudaram! 
E- Mudaram mesmo? 
S- Mudaram, es, é que mudaram!, vão a Portugal, vão com as mulheres aos cafés: “− Fulana, vem aqui…” Vês 

outra coisa, e claro, vais com umas costumes daqui!, que ali em Portugal muitos não a têm; em Portugal, os moços 
novos, na minha zona… 

E- Sim. 
S- … são uns machistas, e eu digo uma coisa, e sempre disse à minha filha −a minha filha não está agora em casa 

−mas digo aos meus filhos, eu não gostaria −e já é triste dize-lo, é?− que uma filha das minhas casasse com um 
homem Português. É triste dizer-lo… 

E- Por isso? 
S- … mas não gostaria, por isso! Machista!: (pigarreia) “− Filha da puta!, a mim não que dou-te duas bofetadas!” 

Porquê!? Em casa: “− Venha já ṕ ra casa!” São palavras feias! Mandar vir com uma mulher num café, insultar uma 
mulher em casa, não a deixar sair, porque a mulher, na minha zona, tenho amigas minhas, com a mesma idade 
minha… 

E- Sim. 
S- … que parecem umas velhas de 57 e 60 anos! 
E- Hum, hum. 
S- Digo ṕ a fulana: “Tu…?; “− Amiga, sabes que a vida…”. (Dito em sussurro:) Por favor… a mulher se se 

pinta… a dar-lhe… 
E- Hum, hum. 
S- … se a mulher sai, sai um pouco mais, eu quando fui a Portugal fumava, a mim me puseram de, de, de, hoje 

em dia, prácticamente, em Portugal, na minha zona fumam, mas, ainda há aquelas críticas dos homens, eu não sei 
porquê! E gostaria que uma filha minha casasse com um homem Português. E, sinto muito!, sou Portuguesa, mas 
não. Nnn, não gostaria! Sin embargo hay homens, moços Portugueses aqui, já levam outro, outro habituamento, com 
o ar daqui!, isso já é distinto!… 

E- Pois, eu percebo. 
S- … é distinto, agora um hom… um moço Portu… a minha filha quando vai a Portugal, tem discutido muitas 

vezes, com muitos moços de lá de Portugal, companheiros, amigos dela, vê como eles são, a minha filha diz: “− 
Comigo tinhas que dar voz!” Ela diz!, “− Comigo tinhas que dar!, te iba a por eso mais fino!…” 

E- Hum, hum. 
S- E ela diz: “− Ama12, que homem mais machistas em Portugal! 
E- Hum, hum. 
S- Disse: “− Igual é na zona nossa, porque outras zonas, igual, não es igual!” Claro, eu me refiero ao que conheço! 
E- Claro, é a sua opinião, concerteza. 
S- Não tem porquê. 
E- E a última: tem sonhos? 
S- Sonhos? 
E- Coisas que gostasse de fazer?… 
S- Hum. (Tom de sorriso) 
E- … e que possa falar delas? 
S- O meu sonho mais grande, é ilusão, vamos, porque eu já sei que… não chegarei a isso, pode ser!, quando o 

Governo Português se ponha de acordo com o Governo Espanhol, com o ECO… 
E- Sim! 
S- … ou essa moda que vai sair; o meu sonho em Portugal… ter uma casa! 

 
12 Cf. nota 5. 
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E- Hum. 
S- Sempre foi meu sonho!, não digo uma casa de, pois eu sempre disse ao meu marido: “− Eu gostava, eu 

sempre gostei de, aunque fosse um apartamento, em Portugal.”… 
E- Hum. 
S- … porque é a minha terra. 
E- Hum. 
S- E ter onde meter-me!, não andar, agora, esta noite dormir em casa de mi tia… 
E- Hum, hum. 
S- … outro dia vou “ṕ a” casa daquela amiga… ter, vamos, eu digo: eu o dia de amanhã, irei “ṕ á” Galicia viver, 

porque meu marido, claro, o dia que fique já retirado, que tenha pensionista, ou assim, porque  aos cinquenta e cinco 
anos aqui se, já deixam de ir ao mar, não? 

E- Hum, hum. 
S- E meu marido: “− Vamos “ṕ á” Galicia!” Eu digo: “− “P á́” Galicia!, eu?, tch, tch, tch, eu vou “ṕ a” Portugal!” 

Pero não me importo de ir “ṕ á” Galicia, porque estoy a dois passos de Portugal. Então, eu digo “ṕ a” meu marido: “− 
A minha ilusão que tinha, vendemos a casa da Galicia e compramos em Portugal!” Diz ele: “− Que dizes!?” Eu disse: 
“− Nada!” E digo: “− Pois, (imperceptível) era ir “ṕ a” Portugal!, ter uma casa em Portugal!, ter…” porque vivo 
Portugal! 

E- Hum, hum. 
S- Vivo! Yo… e os fados!… (Risos de E..) … quando ouves um fado triste… 
E- Hum, hum. 
S- … que agora diz que há essa cantante muy buona!, que es la… esta como se chama?, Dulce Pontes!… 
E- Hum, hum. 
S- … que estive eu com um cantante Gallego e me disse que era uma cantante muito boa!, vai muito à Galicia 

cantar. E eu, não sei, vou e canto, como hay vezes fados que recorda!, recorda os teus pais… 
E- Hum, hum. 
S- … recorda aquela canção muito bonita que às vezes canto e, e é chocante, a do emigrante: (S. canta:) “− Longe 

da terra distante/ longe do meu Portugal/ vai lembrando o emigrante/ a sua terra natal.” Essa canções, que te recorda, 
pois… 

E- Hum, hum. 
S- … os tempos que veniste “ṕ ráqui”, os primeiros tiempos, e vês um, eu… passam muitos camiões Port… 

Portugueses, por aqui, e quando venho do trabalho vejo um camião Português, ou vou no autobus, e eu anda… na via 
do autobus: “− Portugal!” E ele me intiende: “− Sim, yo también!”. (Risos de E..) Es um… que entra una vibración 
por ci… por o corpo, es, es alucinante!… 

E- Hum, hum. 
S- … e então, são recordos que a mim me gusta Portugal, os sonhos… 
E- Hum, hum. 
S- … sonho, às vezes assim, eu era “ṕ a” dizer, disse à minha filha: “− Já me gustaria ir a Portugal passar o Natal, 

passar o… passar a Páscoa.”… 
E- Hum, hum. 
S- … mas não pode ser.  
E- Hum, hum. 
S- A minha filha diz: “− Ama!, tu não tens ilusão de ir assim… de viajar?”  Não gosto de viajar! 
E- Hum. 
S- Não gosto de viagens!, “ṕ á” minha filha: “− Não!” Não sou pessoa, assim, de: “− Mamã, qual é o sonho que 

tu tinhas de, de ir de viagem de, de, de, de noivos quando vos casasteis?” 
E- Hum, hum. 
S- Disse: “− Por exemplo me gusta, gosto muito de ir à México.” 
E- Hum, hum. 
S- Porquê? 
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E- Sim. 
S- A mim já me disseram que o México é muito triste, claro, hay zonas tristes, hay zonas… 
E- Claro. 
S- E digo, e disse “ṕ á” minha filha: “− Eu, sabes porque é que eu gosto muito de, de ir a México?, porque gosto 

muito das mexicanadas, canções mexicanas.” Tch, diz: “− E de Portugal, qual é as canções que tu mais isto?…” Digo. 
“− A minha mãe costumava a dizer ṕ ra mim: “− Tu!, herdastes o gosto do meu pai.” Do meu avô, disse: “− Que 
gosto do avô?” Diz: “− O meu pai gostava muito de ca…, de ouvir cantar os estudantes de Coimbra.” 

E- Ah! 
S- E eu quando estava em Portugal, agora, claro, aqui não temos, aqui significa a tuna… 
E- Sim. 
S- … que é dos estudantes… 
E- Sim, sim, sim, sim, sim. 
S- … e Portugal é os estudantes de Coimbra. Yo, quando em Portugal ouvia muito!, pois quando no rádio!… 
E- Sim. 
S- … e há uma que me lembro: (S. canta:) “− Coimbra das…” Essa é que, e me encanta!, a minha mãe dizia: “− 

Tu tens gostos do teu avô!” E diz a minha mãe assim −e já fui a Coimbra!, fui várias vezes a Coimbra, estuve já aí a 
comer em Coimbra, isso−… 

E- Hum, hum. 
S- … e a minha mãe me dizia ṕ ra mim: “− Tu, qual era a coisa que tu…” … (a minha filha, digo a minha mãe, a 

minha mãe pobrezita… 
E- Sim, sim, sim. 
S- … a minha filha diz assim:)“− Qual era a canção que tu gostavas, o sítio que tu gostavas ir cantar?” Eu: “− Eu, 

os estudantes de Coimbra.” Que é a tuna, que me encanta a tuna, que tenho um montão de cassetes da tuna, e quando 
vejo um tuno!, com a capa dos tunos, aí estou eu, me apunto em primeira fila!. (Risos de E..) Aqui abaixo, uma vez 
vim a trabalhar, o restaurante que está aqui abaixo… 

E- Sim. 
S- … e ouço a… aquela canção que é dos tunos daqui de Espanha, que é: (S. canta:) “− Clavelito!, clavelito…” E 

digo yo “ṕ a” meu marido, digo yo:”− Ola!, los tunos! Ai R., por favor, vamos a tomar um café, que eu só “ṕ a” estar 
com os tunos!” Pois entrei, pois tenho fotos com los tunos!… (risos de E..) … donde está um tuno, para mim es tudo! 
E os Mexicanos. A minha filha disse. “− Ama ibas à México.” Eu iba à México solamente por los Mexicanos, por la 
mañana, cantar tempranito por la mañana, me encanta!, la música Mexicana e la música de estu… estudantil me 
gusta; solam… hombre!, toda a música me gusta, e os fados… 

E- Sim. 
S- … mas… 
E- Estou a perceber. 
S- O que é, a preferência, claro!, são sonhos que dizes: bueno, algum dia… 
E- Hum, hum. 
S- … a Coimbra já fui… 
E- Hum, hum. 
S- … várias vezes, conheço Coimbra, agora, então como era antes, agora não, já uns quantos anos, e vamos a 

fazer uma excursão este ano!, ir à Expo… 
E- Sim. 
S- … ir a Nossa Senhora de Fátima… 
E- Hum, hum. 
S- … baixar por Nazaré, ir a Coimbra e terminar na Póvoa; mas já disse “ṕ a” uma amiga minha. “− Não 

estou… não estoy eu com… capacitada, porque não temos telefones “ṕ a” os, “ṕ a” os hotéis, onde, claro, comer, é 
uma excursão de sete dias!, donde comes?, donde vamos a dormir?, e claro, com isso havia que planear-lo de um anos 
“ṕ ó” outro, pôr-te em contacto com os hóteis!, já reservar, porque, claro, agora “́ tamos”, já estamos no mês de 
Março, el Expo já não hay sitio “ṕ a” nenhum, “ṕ a” nada!, porque hay pessoas de quatro meses atrás que já não têm 
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sítio, ademais eu com tanto agobio de gente, prefiro ir a comer a Nossa Senhora de Fátima em Maio, no se me ocurre 
ir em Maio, prefiro ir, prefiro ir, antes, tch, no mês de Agosto emigrante. 

E- Hum. hum. 
S- Ness… ness… nessas épocas… 
E- Hum, hum. 
S- … igual, “ṕ ó” ano, pero, igual “ṕ ó” ano que “venhiremos” a Portugal; bem, eu este ano vou!, por suposto 

tenho um casamento, este ano vou a Portugal, mas assim de excursão, muita gente quer ir a Portugal. 
E- Hum, hum. Pois, pois. 
S- “− A ver quando fazemos uma excursão a Portugal?” “− Já vês que são muitos dias.” É muita 

responsabilidade. 
E- Pois. 
S- Eu não me atrevo, tenho… até tanto, sou um pouco cobarde!, como diz o da canção: “ Cobarde.”. (Risos de 

E..) Por aqui ainda passa, mas… já ṕ ra ir a Portugal, tens que… (tosse) hacer-te responsável das pessoas… 
E- Pois. 
S- … podem perder uma pessoa ali em Portugal, não sei!, e logo a comida, que por a comida não havia 

problema, porque em qualquer restaurante, mas havia, tinha que ser tudo programado! 
E- Pois, com mais tempo, sim (imperceptível)… 
S- Não, não… vamos a ver! 
E- Muito bem. Olhe, eu não sei se quer dizer mais alguma coisa?, não sei se fu… gostou?… 
S- Sim. 
E- … da conversa? 
S- Estoy muito contenta, mais falando com Portugueses, melhor todavia. 
E- Não lhe foi difícil? 
S- Para nada! Para nada! E tinham que fazer mais, assim aos Portugueses. 
E- Também acho. 
S- E o Governo tinha que se preocupar mais das pessoas estamos aqui em Espanha, porque em França já hay 

programas, hay fadistas, vão ranchos, de Portugal… 
E- Hum, hum. 
S- … que tenho um sobrinho que dan… dança num rancho em Portugal… 
E- Hum, hum. 
S- … foram  a França!, foram a Canadá, agora vão ao Brasil, e aqui não temos nada!, e eu estou a pensar, “ṕ ó” 

ano que vem, de pôr-me em contacto com Vila do Conde… 
E- Hum! 
S- … com o rancho Folclórico de VC, para virem o rancho aqui, mas claro!, os Portugueses aqui não 

colaboramos todos, porque as pessoas têm que vir com dormida… 
E- Pois. 
S- … comer; eu na minha casa posso pôr duas pessoas… 
E- Pois, pois, pois. 
S- … aqui na minha casa algumas amigas mais. 
E- Pois, pois, pois. 
S- Claro, as outras pessoas, se todos os Portugueses não colaboramos… posso falar com… com o alcalde daqui, 

que é o… Presidente da Câmara. 
E- Sim. 
S- Não me custe nada, vou falar com ele, mas conheço-no, falo!, “ṕ a” dar-lhe dormida, mas claro, é um gasto 

muito… 
(Interrupção na gravação para virar a cassete, do que decorreu breve perca de discurso oral de Sara) 
S- (…) Passou um caso… 
E- E não é a primeira pessoa que o diz. 
S- … um caso muito “esternecedor”!… 
E- Hum. 
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S- … e eu movi-me o mais que pude, eu não pude mover-me mais, porque não podia! 
E- Hum, hum. 
S- Passou uma coisa, veio um moço cá… 
E- Hum. 
S- … −está a chover, montão (apontando para a janela)−, veio cá um moço passar umas férias a casa de uma 

irmã… 
E- Sim. 
S- … e por vistos esse moço estuve, esteve em Portugal no Hospital de São João, na casa dos cancerosos, com 

vinte e quatro anos, hoje morreu, com vinte e quatro anos, e é triste esta história que voy a contar, já me gustaria que 
alguém em Portugal, que eu cheguei a dize… a dizer, yo que não sei escrever!, para o Governo Portugês!, porque 
senão quem escrevia uma carta ao Governo Português era eu!, com o meu nome!, com tudo, porque é uma injusticia 
o que se fez, que incluso ajudou mais Espanha que Portugal, e é triste!, mas é a verdade. Esse moço cá chegou, eu não 
o conhecia, conhecia a irmã, através do marido, que ela casou, ele era viúvo, ela casou com esse moço… 

E- Hum, hum. 
S- … e vivem cá. Então, claro, o moço veio passar férias, tinha um miúdo com três aninhos, veio com a mulher 

passar um tempo aqui, porque em Portugal, ele tinha um tumor num testículo, e tinha estripado o testículo… 
E- Sim. 
S- … então tinha um tratamento, e tal, e o médico, ele perguntou ao médico se podia vir a passar uns dias à casa 

de uma irmã a Espanha… 
E- Pois. 
S- … e o médico lhe autorizou, mas não lhe fez nenhum escrito, lhe disse de boca. Bem, então o moço, como 

tinha passado tão mal, operação, recuperação, e tal, vinha “ṕ a” estar um pouco com a irmã e passar a, o, o dia de Natal 
com a irmã… 

E- Hum, hum. 
S- … cá em Espanha. Eu não sabia nada, não o conhecia!, e um dia venho do médico!, eu tinha que ir trabalhar 

uma Sexta-feira… 
E- Hum, hum. 
S- … eu ia trabalhar, e me encontro esse moço, um sol de pessoa!, −o meu filho vem ṕ ra casa que está a 

chover…  (risos de E..) 
(Interrupção na entrevista para Sara abrir a porta da rua ao filho) 
S- (…) Bem, e então, eu vinha do médico, casualidade, vinha, vinha com o meu marido do médico… 
E- Hum, hum. 
S- … vejo aquele moço, era um sonho de, de moço!, alto, moço… isso… um, um, um, tch, é o de menos! 
E- Sim. 
S- E vinha o moço, com aquela, uma perna arrasto, um braço assim, e vi a irmã agarrada a ele, com a mulher, e 

eu lhe perguntei: “− Que passa!?, está, está doente?”; “−Já se encontra mal, deu-lhe por um braço, ficou paralisado de 
um braço, e se encontra mal de repente.” 

E- Hum, hum. 
S- E eu disse. “− E donde vais?” “− Ai!, eu queria ir ao médico, mas não tenho médico aqui, não tenho nada, eu 

não sei com que médico falar!… 
E- Hum, hum. 
S- … yo não intiendo nada disto!” Quer dizer, a irmã vivia aqui mas não é pessoa que… tch, não se deci… 

não… quer-se dizer, não é pessoa de… que tenha, assim, esses arranques ṕ ra ir a um médico, ṕ ra se despachar, e 
assim; cada pessoa é um mundo. E eu lhe disse: “− E agora donde vais?”; “− Ai, vou ao médico, estou à espera desse, 
um tio de… de, de meu marido vem, vem ṕ ra ir com nós ao médico a França.” “− Olha…” disse-lhe eu ṕ ra ela: “− 
… olha, vais ao médico!, enquanto o médico tira as análises, enquanto o médico faz radiografias, enquanto, hoje é 
Sexta-feira, não te vão fazer nada, até Segunda-feira não te vão mover o rapaz ṕ ra nada!, tu colhe um táxi e vais 
directamente ao hospital… 

E- Hum, hum. 
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S- … ali te atendem!, e logo que passem factura a Portugal, porque tu vais ao hospital, que no hospital te vão a 
atender! “− Ai!, mas eu não entiendo nada daquilo!, eu não sei nada!” Digo: “− Bem, que vou fazer, Deus mio? Dá-
me pena deixar o moço!” Chamo o meu trabalho, disse-o, que tinha que ir, o meu, o meu marido que tinha mandado, 
o médico tinha mandado “ṕ ó” especialista da, das mãos, e tal, que andava mal das mãos, e que não podia ir Sexta-
feira a trabalhar, que já iria outro dia, uma mentira piedosa, e fui eu com o moço “ṕ ó” hospital. Chegámos ao hospital, 
os médicos em seguida, em seguidinha os médicos, uns “ṕ a” cada lado, o moço ficou internado. Chegámos cá fora, 
nos disseram que o cancer que tinha saído, subido ṕ arriba e que não contássemos com ele, e tal. Bem, o moço ficou já 
internado, “despois” entrou na UCE, “́ teve” mais à morte do que à vida, bem, o moço… evolucionou!, andou com a 
quimio, andou a botar-le, trataram-lhe de maravilha!, estava encantado! 

E- Desculpe, entrou onde?, na… 
S- Na UCE, na UCE que é o… 
E- É unidade… 
S- … de cuidados intensivos. 
E- Ah!, sim, O.K. Fizeram-lhe quimioterapia… 
S- E o moço estava encantado!, com o trato, com o trato que lhe davam aqui as enferm… as enfermeiras, porque 

quer  dizer que em Portugal não tinha esse trato!, eu não sei, porque eu não estive no hospital. E ele não queria ir “ṕ a” 
Portugal por nada do mundo, mas claro, de Portugal fazia-nos falta um papel, o… o é cento onze!, ou algo assim, uma 
coisa desses. 

E- O E111? É, é. 
S- Primeiro mandaram-lhe um papel “ṕ a” ter assistência aquele tempo 
E- Sim. 
S- … mas depois faltava-lhe o E111 para poder… 
E- Ham, ham. 
S- … porque os médicos, os médicos aqui lhe garantizaram que ele podia curar-se! E ele tinha aquela fé que 

queria ficar aqui “ṕ a” se curar… (chama-se P.)… e então, claro, eu desvivia-me por esse moço, tinha os dois, tinha 
um primo meu, lá no hospital, estava ele e eu subia e baixava, eu “́ tava” um poco num, outro bocado noutro, estava 
assim. Então, Portugal não nos dava o E111… 

E- Hum. 
S- … porque, havendo um… mesmo tratamento em Portugal… 
E- Hum. 
S- … que não podiam dar o E111, que tinha que ir “ṕ a” Portugal. 
E- Ah!! 
S- E eu chamei ao Presidente da Câmara dali de C… 
E- Hum. 
S- … eu falei com o padre D., da minha paróquia… 
E- Hum, hum. 
S- … eu falei com o Consulado, fui ao Consulado pedir uma ajuda!, como os médicos nos disseram, em 

princípio, que ele morria!, claro, não podia andar, naquele, ele teve que estar aqui um tempo no hospital, que ele não se 
podia mover do hospital. 

E- Pois. 
S- Então, claro, aquilo tínhamos, “́ tava” entre a vida e a morte, tch, eu fui ao Consulado, porque a família é pobre, 

não tem, anda o homem ao mar, não tem, a mulher não tinha, claro, alguém tinha que fazer cargo, se ele morresse 
levá-lo “ṕ a” Portugal! 

E- Pois. 
S- E eu fui pedir ajuda ao Consulado, me disseram, em seguida, que não, e eu lhe disse: “− P ŕa que temos o 

Consulado cá em Espanha!?, “ṕ ájudar-nos”! Temos uma aflição qualquer cá em Espanha, vamos a bater à porta do 
Consulado, o Consulado fecha-nos a porta!, “ṕ a” que queremos nós o Consulado aqui!?, não vale ṕ ra nada!” Assim 
se disse, assim!, o disse eu: “− … o Consulado, aqui em Espanha, não vale ṕ ra nada!” Me vim embora ṕ ra casa. A 
mulher não tinha, claro, tinha que estar a comer em casa da irmã… 

E- Hum, hum. 
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S- … o que podíamos, pessoas, e tal… claro, chegou a um ponto que o hospital disse-lhe, claro, ou E111, ou 
senão tinha que ir “ṕ a” Portugal!, o moço veio, ele não queria ir “ṕ a” Portugal, mas sempre atendiam-lhe “ṕ a” levar 
o… tratamento da quimio… 

E- Sim. 
S- … da quimioterapia, sempre lhe davam-lhe; eu fui falar com a assistenta social da marinha, atenciosa ao mais 

não poder! 
E- Da marinha? 
S- Que é dos marinheiros, os homens do mar… 
E- Sim, sim, perdão. 
S- … com a M. J., fui falar com ela, me atendeu de maravilha, tinha uma pena desse moço imensa!, nos pusemos 

em contacto com a assistenta social de VC, com uma tal P, não podiam fazer nada! 
E- Hum. 
S- Falei com o Presidente, nada. Claro, o moço tinha de ir “ṕ a” Portugal. 
E- Hum. 
S- “P á” Portugal não havia, não podia, não podia ir de táxi, nem podia ir… de comboio!, tinha que vir um, um 

meio de transporte especial a buscar-lo, que ele, claro, não podia, podia-lhe dar qualquer coisa no caminho e morrer. 
Não tinham dinheiro, iam “ṕ a” Portugal na miséria, não tinham nada, lhe haviam tirado a pensão de co… que o 
dinheiro que estava a receber da baixa!, tinham-lo tirado. Tch! Não tinham nada! Disse: “− Pobrezinho, a este homem 
faz-lhe falta tanto alimento!, tantos cuidados!, não tem nada!” E eu andei a pedir! (não me dá vergonha dizerlo), andei 
a pedir!, por toda a gente, todas as pessoas, a pedir. Lhe juntei, quase, cinquenta mil pesetas. 

E- Hum, hum. 
S- E no dia que ele ia, porque eu logo pus-me em contacto… com Presidente da Câmara, nostro, dali, de 

Portugal, da, da minha terra… 
E- Hum, hum. 
S- … chamei ao padre, ao, à paróquia, porque também lhes corresponde!… 
E- Hum, hum. 
S- … “− Por favor, este moço não pode ir de comboio, nem pode ir de táxi, mandem-me uma ambulância, mas 

uma ambulância preparada! 
E- Hum. 
S- Por favor, falem com quem seja, se eu tenho que ir a Portugal falar com o Presidente, nosso, de VC, o… este 

como se chama?, o… não sei como eles chamam, porque um é de, é líder da freguesia, Presidente da, da freguesia, e o 
outro é Presidente… 

E- Sim, e o outro da Câmara. 
S- … o da Câmara! 
E- Digamos, sim, sim, sim, deve ser. 
S- E eu disse: “− Eu tenho que falar com ele, dê-me o telefone que eu ponho-me, eu falo com ele, porque isto, este 

moço não pode ir assim. Mandem-lhe uma ambulância!” “− Bem, porque ele, claro, ele foi sem autorização.” “− 
Não!, ele veio com autorização!, mas foi de palavra!, mas, aunque viesse sem autorização, não é “ṕ a” uma pessoa 
morrer, ficar uma pessoa m… que quer?, que uma pessoa morra no caminho!? É um moço novo!, por favor!, senhor 
padre Domingos, ponha a mão. Eu aqui estou a fazer o que posso por ele, senhor padre, faça o que possa por ele aí.” 
Mandaram uma ambulância de VC, dei-lhes o dinheiro, que pedimos, entre todos, todo o mundo colaborou… 

E- Hum, hum. 
S- … o moço foi “ṕ a” Portugal, o dia que foi “ṕ a” Portugal chorava, sabia que iba morrer em Portugal. 
E- Hum, hum. 
S- “− Yo já sei que em Portugal vou morrer!, porque não tenho o trato que tenho aqui!” Eu não sei porquê! “− E o 

trato, o carinho que tenho aqui!” Não sei se es instinto, se está mais evolucionado aqui, não sei! 
E- Hum, hum. 
S- (Tosse) O rapaz foi “ṕ a” Portugal, morreu, passado uns dois, três meses, morreu; o ano passado morreu, fez 

agora um ano. Isto, claro, eu quero-me referir ao que estavamos a falar do Consulado!, eu fui a pedir-lhes, se acaso o 
moço morresse… 
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E- Hum, hum. 
S- … se fosse o caso, se não fosse o caso de ele morrer, eu já me safaria como, como pudesse, com assistentes, 

com o que fosse “ṕ a” poder aju… auxiliar “ṕ a” comer, a criança entrou na escola, eu fui falar com a assistente, o 
miúdo estava na escola, não pagava o comedouro!, comia na escola; roupa, fomos à Cáritas lhe deram de tudo!, de 
tudo!, a assistenta social, tanbém, estava preparada a dar-lhes, também, se eles seguissem aqui, “ṕ ájudar-lhes” 
“arreceber” um tanto ao mês… 

E- Hum, hum. 
S- … para poder auxiliar-lhes, que não tinham porquê!… 
E- Pois. 
S- … quer dizer, que não tinham direitos nenhuns, mas… faziam isso. (Pigarreia) E Portugal!, nada! 
E- Hum, hum. 
S- Eu solamente lhes disse: “− É o caso, se acaso o moço morre!, se não morre!, não precisava o Consulado, mas 

é o caso, dá-se o caso que tanto o moço pode vi… sobreviver bem, como pode morrer!” Era mais que nada, se 
podiam “tranladá-lo” a su país?, em caso de morte! Que não. Que não!?, ṕ ra isso é o Consulado… para mim, para 
mim!, não vejo bem nenhum. 

E- Hum. 
S- Temos a missa de Nossa Senhora de Fátima… 
E- Hum, hum. 
S- … a nós não nos apoiam para nada! 
E- Hum, hum. 
S- Pedimos ano passado um padre “ṕ a” vir dar, celebrar a missa, veio!, o director espiritual de Lisboa. 
E- Sim? 
S- Esteve cá encantado com nós!, levámos a jantar, estiveram os Consulados, que não tinham porque, não 

tínhamos porque envitar13 aos Consulados a comer, ao jantar… 
E- Sim. 
S- … porque a nós, tampoco nos ajudaram com nada!, nem “ṕ á” missa, nem “ṕ a” nada!, pelo menos uma 

pequena colaboração!, e logo, quando uma coisa qualquer, uma votação, ou uma, uma encosta que fazem para gente, 
para apoiar-nos, nos chamam!, ṕ ra irmos; eu já disse: “− Temos que rechazar todas!” Quando foi que pediram “ṕ a” 
um… uma pessoa aqui, “ṕ a” estar aqui no, no… em Espanha, e tal, no, no… “botar” os votos “ṕ a” estar um aqui 
em Espanha, “ṕ a” tratar de nostros, nossos problemas, um problema que tenhamos… (E. tosse) … os Portugueses, 
eu nunca mais soube, fomos a votar, arraste… levei um montão de gente comigo!, a minha prima também, não 
vimos nem quem ganhou, nem quem, nem quem não ganhou, nem, nem, nem se ficou alguém, não temos nem 
ideia! “Ṕ a” que queremos o Consulado... (dirige-se nominalmente à entrevistadora)?, aqui!?, para nada!, se não nos 
ajuda!, “ṕ a” fazer o meu cartão de identidade!?, vou a Portugal e lo solicito ali! Que me tarda mais tiempo?, pois mais 
tiempo! E o Consulado aqui não nos ajuda. E não vejo bem, para isso chama-se Consulado Português… 

E- Hum, hum. 
S- … e nos fecham as portas! 
E- Hum, hum. 
S- Se hão-de estar uma, quando vão fazer algum cartão de identidade, ou qualquer coisa, f… f… pedir uma 

informação, e se nos sai a outra moça, que ainda é um pouco simpática, bale!, mas se está uma, a velha que estava 
aqui!, vale mais sair correndo do Consulado Português!… (risos de E..) … é que sais correndo!, já sais, es que te dão 
umas mal, umas mal respostas!, umas caras!, que parece que vais a pedir um favor ou uma limos, uma, uma esmola! 

E- (Tosse) E não é um favor, na sua opinião? 
S- E não é um favor, não é favor nenhum, porque ṕ ra isso estão aqui no Consulado Português!, para, para 

resolver os problemas dos Portugueses!, não vejo problema, no, no sei, no… tch, não vejo apoio!, por parte de 
Portugal, aqui “ṕ ós” emigrantes, nenhum!, nenhum! É, é a opinião que tenho, não, não posso dizer uma coisa… 

E- Sim, sim! 

 
13 Aportuguesamento da expressão castelhana “invitar” ; leia-se: convidar. 
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S- … se eles se portassem bem!, como nós nos portamos bem com eles, porque eles chamam: “− E que faz falta, 
e tal, uns Portugueses, e tal, “ṕ a”, “ṕ a” “botar” uns votos!” Vamos todo o mun…, todo o mundo!, assim como 
Portug… o Consulado necessita de nós, também necessitamos do Consulado, que nos dê uma ajuda, que nos 
orientem; não queremos o Consulado “ṕ a” estar de adorno aqui, “ṕ a” estar a enfeitar, que tenha um edi… um 
edifício agora até em Bilbao!, para nada. Eu falei pessoalmente, até, com o K, tch, falei pessoalmente com o outro, 
como se chamava o que está lá, K e tem o outro, um… mais novo, que eu não sei como se chama!, estava14… E tem 
o senhor K, falei pessoalmente com ele, com a senhora, e com a Dona W, e ele disse que não podia fazer nada!, e eu 
então: “− A quem vou a recorrer? A que porta vou bater?” Num caso destes, vamos!, não sabes a quem recorrer, 
então o Governo!, Português!, também tinha que se preocupar um pouquinho pelos emigrantes que estamos em 
Espanha!, porque os emigrantes que estão em Espanha, o di… o dinheiro que ganham em Espanha mandam “ṕ a” 
Portugal! Já que damos um bem a Portugal, Portugal, também, que dê um… que nos, que nos auxilie um pouco!, que 
somos Portugueses!, não estamos deixados à mão de Deus, somos Portugueses, então eu vejo mal, não sei.  Lo, los 
vimos muy… muito, assim passa com o transporte Português, que vamos no Verão parace… parecemos ciganos!, 
parecemos animais!, parecemos que vamos como a sardinha na lata!, “ṕ a” Portugal. Está mal!, porque pagas um 
bilhete, e vais estirado no corredor, do comboio, como ciganos. Só se vê no comboio Português! 

E- Hum, hum. 
S- É triste!, e os Espanhóis que vêem, pois, é feio: “− Os, os Portugueses vão como ciganos!” 
E- Hum, hum. 
S- Quando podemos ir, tranquilamente, num comboio!, porque são muitas horas de viagem!, e qualquer um não 

pode pagar a coxi… não podem pagar a, a, la liteiras!, a cama. 
E- Hum, hum. 
S- Eu se vou com a minha família toda não posso pagar, permitir-me o luxo de pagar uma cama!, pois que tenho 

uns… um camarote que dá “ṕ a” oito pessoas, pois que ponham mais comboios, e que ponham um camarote, pois, 
por exemplo “ṕ a” quatro pessoas; vão crianças estiradas no chão!, a mim já me passou, toda a santa noite… 

E- Hum, hum. 
S- … sem descansar, porque as crianças nos braços, como terminamos?, e não estamos a viver no ano de, de, 

quem vá dizer, no ano, no ano sessenta ou no ano setenta!, estamos no ano 98! 
E- Hum, hum. 
S- Coisas assim, eu vejo que Portugal que, ainda, ainda, ainda está um pouco, um pouco bastante, bastante, 

bastante atrasadinho, é?… 
E- Hum. 
S- … nesses temas. Cá em Espanha também está!, comparação com os países, esses: América e… essos, tch… 
E- Hum, hum. 
S- … Portu… Espanha também está!, mas, em comparação a Portugal!, está bastante adiantada. 
E- Hum, hum. 
S- E é triste, claro, porque é tua terra, e claro, tu gusto por, tu gostas de pôr a tua terra, pois, por o mais alto; eu sim, 

às vezes meu marido diz: “− Oh!, o combóio Português!” Digo: “− Olha “ṕ ó”, “ṕ ó”, “ṕ ó” comboio Gallego!” 
E- Hum. 
S- Porque costumo a chinchar, ele começa-me a… claro, eu não gosto que diga, eu não gosto que ninguém me 

diga mal de Portugal!, para nada!, nada!, porque Portugal é Portugal. Por muito mau que seja, é Portugal! É assim, E. 
(dirigindo-se nominalmente a E.), a minha história é esta, assim. Tínhamos muito que falar, Jesus!, Nossa Senhora!, 
coisas que nem, nem, nem te lembras, nem… nem pfuu!, tinhas que rebobinar o filme de antes, rebobinar, 
rebobinando… (risos de E..)… e ires apuntando la histórias que tal… 

E- Hum. 
S- … es… 
E- Mas… o principal acha que “́ tá”? 
S- Sim. 

 
14 Fez-se um breve corte na fala de S. para não ser identificável o funcionário a que se refere. 
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E- O mais forte? 
S- Sim, o mais forte está. 
E- O mais importante? 
S- O mais importante está. 
E- Agradeço-lhe imenso, o seu tempo, são… não se vê bem… 
S- Não me importo!, tranquila!… 
E- … são oito e meia da noite. 
S- … por meu, por meu tempo!, eu… acho que (imperceptível)… 
E- Obrigadíssima, por me receber aqui, em sua casa! 
S- A vêr se o namoro da minha filha lhe pode levar, lá, num instante no carro, antes de ir no autocarro. 
E- Aa… não, obrigadinha. 
S- Sim, ele vai levar. Não, não, de autocarro fica muito, já é muito tarde.15 
E- Aa… (não é nada tarde, aqui… é tarde é “ṕ a”, “ṕ á” sua vida familiar… 
S- Não, eu dig… tranquila, eu amanhã não vou trabalhar! 
E- … ṕ ra estar com eles.) Aa… só lhe queria perguntar se, entre o que eu lhe disse que íamos conversar, e o que 

conversámos, se eu aa, não fui clara, ou se foi?… 
S- Sim, bastante clara, sim! 
E- … se correspondi àquilo que eu lhe tinha dito? 
S- Bastante clara! 
E- Não… 
S- Não, não, não, não. 
E- … não houve aqui enganos?, nem… 
S- Para nada!, eu solamente disse o que sentia!… 
E- Pois, mas… aa… 
S- … e me fez as perguntas que me fez, bem claras e eu contestei16 e respondi às, tch, às perguntas, às perguntas 

que me fez, as vi bem claras, e eu respondi a minha maneira de pensar, a minha maneira de explicar… 
E- E é isso mesmo… 
S- … porque não tenho estudos… 
E- … e é isso mesmo! 
S- … e não posso explicar-me melhor, com palavras textuales, não sei. 
E- … oh!, isso, mas é isso!, sobre si, quem sabe é a Sara. 
S- Por isso mesmo, então, claro, yo no respondi mais, ou com outras palavras, com, no… no… 
E- Não, não é isso! 
S- … não sei, porque… 
E- Não!, não!, não estou a falar nesse sentido! 
S- … mas que a senhora. E. (dirigindo-se nominalmente a E.) me respondeu, me perguntou umas perguntas que 

a mim, desde logo… 
E- E ṕ ra si, custou-lhe?, gostou? 
S- Eu fiquei encantada! 
E- Eu também. 
S- Estava a desejar que chegasse o dia. 
E- E eu também. (Tom de sorriso) E agradeço-lhe a sua disponibilidade. 
S- De verdade!, e não é por fingir, nem é por ser, não!, eu, de verdade estou a falar bastante sincera, que estou 

encantada! 
E- E eu gostei, também, muito. Muito obrigada. 
S- Podiam ir fazendo mais, de vez em quando, mais assim, saber as nossa vidas, aqui, de Portugueses. 
E- Obrigada. 

 
15 Efectivamente, S., a filha e o namorado desta levaram E. a casa, a San Sebastian. 
16 Em Castelhano; leia-se: respondi. 
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S- Nada, igualmente. 
 

FIM 
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APÊNDICE 10 -2 – ENTREVISTA DE ESMERALDA (CAPÍTULO TRÊS, 2.ª PARTE) 

1.ª ENTREVISTA 

 Entrevistadora - Así creo que no es tanto, (en portugués),. ¿Quieres un cenicero?. 
 Esmeralda - Bueno, si no te importa. 
 Entr - No, a mí no. ¿Tienes frío?. 
 Esm - No, está bien. Es que como hemos subido, y calor. No, pero está bien así. Sí, sí. Está bien. 
 Entr - En portugués. 
 Esm - Una pregunta, ¿esto sale por la radio?. 
 Entr - No, esto no sale por la radio, esto es para un trabajo sólo. 
 Esm - Pero no lo vais a poner en la televisión ni en la radio, ni nada, ¿no?. 
 Entr - No, yo no voy a hacer eso. 
 Esm - Es que, la verdad, me da un poco cosa que salga así por la tele, por la radio y ¡vo!. 
 Entr - No soy jornalista, es un trabajo sobre las familias portuguesas que vienen de Portugal. (En portugués). 
Sociología, estudio de la sociedad..., (en portugués), complementamos también. 
 Esm - Y eso es bueno también. 
(Breve interrupção na gravação para Esmeralda ouvir o que já foi gravado, como estratégia motivadora e de 
desmistificação da discreta presença do gravador ) 
 Esm - Es que a mi me sale la voz más gruesa ahí. 
 Entr - Sí, es natural. (En portugués). 
 Esm - Hace años que vine de Portugal (en portugués), la verdad es que esto es bonito (en portugués) y fui 
porque tenía que comprar una cosa para un recuerdo ¿no?, pero bueno, pero a mí, mi ciudad ésta. 
 Entr - Y tú, tu historia, ¿cómo es tu historia, cómo fue?, ¿dónde creciste?. 
 Esm - A ver. Bueno, yo he nacido aquí. 
 Entr - Habla como quieras, habla en portugués....Yo me voy a callar porque es tu historia. 
 Esm - Yo he nacido aquí en San Sebastián, y mis padres han nacido en Portugal, y bueno, hemos estado 
pues en varios sitios. Por lo que me acuerdo yo, estuvimos en Vitoria un tiempo y luego estuvimos también en 
Lasarte, pero a la punta de Lasarte. Luego estuvimos ahí también, bastante tiempo, en unas chabolas y luego pues al 
cabo pues unos seis años, también estuvimos allí, por lo que me acuerdo yo, que era pequeña, estuvimos unos cinco o 
seis años allí, en las chabolas y luego pues nos echaron porque tenían que poner las chabolas todas abajo, y luego 
también fuimos para Urbarte, que creí  que se llama así ahora, que hay unas fábricas que han hecho unas fábricas. 
Estuvimos ahí también, bastante tiempo, y luego de ahí fuimos para el último sitio que hemos estado, en Lasarte-Oria, 
al ir a Andoain. 
 Estuvimos allí y luego pues de allí nos echaron pues a los pisos. Éramos mucha gente. Pero sólo nos han 
puesto en pisos a 18 familias. Y luego, bueno, yo, a mí me pusieron en un piso en Loiola, donde está ahora mi suegra, 
mi ex-suegra. Estuve ahí cuatro meses. 
 Bueno, yo me casé con un chico, tenía catorce años cuando me escapé con un chico, y bueno, estuvimos, me 
echaron para ese piso en Loiola, estuve cuatro meses. 
 Y la verdad es que no he llevado una vida muy fácil, porque mis padres y mi familia no querían a ese chico, 
pero como era mi gusto, bueno, me escapé con ese chico y nos escapamos para Bilbao. 
 Estuvimos dos meses en Bilbao, y luego a los dos meses nos vivimos otra vez para Lasarte. Y bueno pues 
ahí estuvimos pues el año primero que me escapé con él, bien. Mi familia no hablaba conmigo, porque si que 
hablaban con él , pues mi familia venían a mi chabola, cuando no estaba yo. Yo iba a la chabola de mis hermanos. A 
veces comíamos todos juntos, aunque no  hablaban conmigo, pero todo muy bien, hablaban con mi marido y bueno, 
muy bien. 
 En el año primero sí que muy bien. Y luego pues empezó con las drogas, mi ex empezó con las drogas, pues 
ya empezaba a darme la mala vida. 
 Bueno, yo me quedé sin madre a los trece años. cuando me quedé yo sin madre. Y bueno, luego pues me 
empezaba a dar mala vida, y bueno y estuve cinco años así, sufriendo. Me pegaba, me mandaba a pedir para las 
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drogas. Cobrábamos un salario y estaba a su nombre, porque yo no tenía papeles ningunos, ni el carnet, no tenía libro 
de familia, no tenía absolutamente nada. Y como él era mayor de edad y tenía el carnet, y cómo él era Español, porque 
yo como había nacido aquí pero al ser los padre portugueses, pues tienes los papeles portugueses. Y pues él tenía el 
carnet Español, y bueno, el salario social estaba a su nombre. El lo cobraba, él lo gastaba. me daba de vez en cuando, 
pues no se sí me daba cinco mil pesetas para comer, pues a los dos días si tenía yo alguno, pues al cabo de los dos días 
me lo quitaba para sus drogas. Yo solo quería comer yo y mis hijas, bueno, que todavía tenía la mayor que tiene cinco 
años ahora, pues tendría un añito o así.  
 Tenía que ir yo a pedir para poder comer yo un trozo de pan, yo y mi hija. Si veía algo que, pues yo algunas 
veces la verdad, tenía que esconder las quinientas pesetas a escondidas de él, para poder comer un trozo de pan. Y pues 
lo que ganaba, pues en lo quitaba parta sus drogas. 
 Reñía mucho con mi familia, le dio una palia horrible a mi padre, que en paz descanse. Lo tuvo que mandar 
al hospital a mi padre, porque se tenían odio. Como no querían que yo me juntase con él se tenían odio y bueno, luego 
pues estuvieron así cinco años, sufriendo. 
 Entr - ¿Sucedió en el año, más o menos?. 
 Esm - Pues tenía yo catorce años. Voy a hacer veintidós, ahora en enero. El veintiuno de enero voy a hacer 
veintidós. Y bueno, pues estuve cinco años así, sufriendo y bueno, pues los educadores, pues iban a todas las casas 
cuando estábamos en los pisos, pues tenía que ir dos o tres días a la semana, pues era su trabajo, ¿no?. Y luego yo pues 
claro, no tenía con quién desahogarme, porque ya me veía muy, muy, muy, muy mal. Y luego pies le  contaba todo a 
esa chica. Y bueno, pues le decía pues lo que me hacía, y me tenía que desahogar un poco. Pues me mandaba a los 
dos de la mañana igual, pues estábamos yo y la cría durmiendo, pues me mandaba levantar, para ir a un bar a comprar 
pinchos para él. Tenía que dejar a la niña pequeña con él, y la niña muerta de miedo porque le daba miedo los gritos 
que daba, porque me pegaba delante de la niña. Y bueno, pues me hacía todo delante de la cría, y me tenía que 
levantar a las dos o tres o las cuatro de la mañana, cuando a él le diese la gana me tenía que levantar, e ir a los bares a 
por pinchos, a por papel albal, para él, para la droga. Cuando venía, la cría estaba como tonta con los gritos que daba él, 
llorando, ya mí la verdad, que se me partía el corazón.  
 Claro, tenía que hacer todo lo que él quisieses y bueno, pues iba, algún día me mandaba, hacía lo que él 
quería. Hasta que yo, había, a partir de un año o así, antes de dejarle, había un año o así, que estaba pensando en irme, 
porque ya estaba harta, Pero a mí me daba miedo las niñas. Me daban mucho miedo, porque él me amenazaba si 
mañana o pasado si yo me fuese, me quitaba a las niñas, que se las daba a su madre y yo la verdad que yo, más quería 
sufrir más yo y no me quitasen a mis hijas. Y bueno, yo estuve así cuatro años, y luego, ya dije, bueno, hasta aquí he 
llegado y ya o aguanto más. 
 Le pedí la dirección porque yo, como mis hermanos estaban todos en pisos, pero yo no sabia sus direcciones. 
Yo la verdad con  quién más confianza era con el mayor, no, con el de después dl mayor. Y bueno, le deje a esa chica, 
a la educadora, yo le dije, oye, por favor, yo le contaba todo, ella la verdad es que se quedaba de piedra. Es que luego 
ella no se lo podía decir a él, porque luego él lo sabía y luego a mí pues luego el a mí me pegaba más, ¿no?. Pero 
Mamen, esa chica, se quedaba peor que yo incluso. Se quedaba ella con más pena que yo misma, porque le contaba 
todo, y bueno, y le dije por favor, dame la dirección de mi hermano, porque yo esto ya no aguanto más. 
 Y esa chica, siempre me decía, “cuando quieras, no tengas miedo por las crías, no tengas miedo que te quiten 
a las niñas, porque las niñas son tuyas, las has parido tú,  las niñas son tuyas. Ni él ni nadie tienen derecho a quitarte las 
niñas. Y cuando quieras sabes dónde está la Diputación. Coges un taxi, si no tienes dinero para el taxi, coges un taxi 
que en la Diputación te pagan el taxi, y coges, vas a la Diputación y ahí te hacen lo que sea”. 
 Y bueno, pues después de los cuatro años, el andaba robando, y estando en el piso de Loiola, él andaba 
robando. Pues robaba de todo, lo cogieron dos veces, lo llevaron para la cárcel, me quedé yo sola con las dos crías en 
casa, y le dieron dos oportunidades la Diputación, pero no por él. Porque si fuese por él, la primera vez que robó pues a 
la calle. Le dieron dos oportunidades y se lo dijeron, “a la próxima vez, lo siento, no por ti, (así mismo), sino por Candi 
y por las dos niñas, pero lo siento y os tenéis que ir a la calle”. 
 Le dio igual, sabiendo todo, empezó a robar de nuevo, le cogieron otra vez, y bueno, le cogieron y luego pues 
la Diputación fue a mi casa, bueno fue al piso y tuvimos una reunión y me dijeron que mientras él estuviese en la 
cárcel, que podía ir para “Fraisoro”, sitio que estaban cuatro familias, que era antes un colegio. Pero que estaban cuatro 
familias, pues uno de ellos era mi hermano, otra familia era esa quien hemos visto ahora. En total eran cuatro familias. 
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Porque como no habían pisos así, para todos, pues pusieron a cuatro familias en ese colegio. Tenía de todo, cuartos, 
cocina, baños, de todo. Y bueno, y me dijeron: “ bueno, para que no te quedes sola, así con las dos crías, en la calle, te 
vas a ir a “Fraisoro”, para ese colegio, que ahí también está un hermano tuyo, y bueno, aunque no os habléis, pero 
bueno, por lo menos, estás aunque sea con la gente ¿no?”. Bueno, así fue. 
 Me sacaron de ese piso, cogí mis cosas, me pusieron en “Fraisoro”. A los tres días salió él de la cárcel, y yo 
estaba en la habitación, y por lo visto, vino una tía mía de Vitoria y un hermano mío y mi cuñada ¿claro!. Pero yo no 
los había visto. 
 Resulta que cuando él llegó de, porque vino en un taxi, él bajó del taxi y fue para adentro. Y estaban pues mi 
tía y mi hermano en una sala y yo estaba pues en una habitación, pero yo no sabía nada. El igual pensó que yo había 
hablado con mi tía, porque él, no me dejaba hablan con mi familia. Yo no podía hablar ni siquiera con los sobrinos 
pequeñitos. Porque si me vise hablar con mi familia, bueno, que me pegó bastantes veces. él pensaba, cómo había 
venido mi tía, pensó como él no estaba, porque yo hablaba con alguno de mi familia, pero era a escondidas de él, pues 
con mis comadres, con mis sobrinos, pues con algunas primas, pero tenía que ser a escondidas de él. Y él como vio a 
mi tía y a mi hermano gemelo, como el vio que estaban allí, en “Fraisoro”, porque fueron también, pues de visita, 
porque no sabían tampoco que yo estaba allí. Y él se dio igual cuenta, pensó que yo hablaba con mi tía. Fue para la 
habitación, fue cuando habría así la puerta, con una fuerza, que digo ¡uy!. Ya esos tres días estuve  en la gloria. Yo y 
mis hijas. estuve en una gloria. 
 Cuando vi abrir ña puerta con una furia, dije ¡hay!, para mi sola, ya llegó la mala surte, ya ha entrado de la 
puerta para adentro. 
 Cuando empezó, “ah! o sea que has sido tú que has llamado a tu tía, como yo estaba en la cárcel tú pensabas 
que yo no iba a saber que habías llamado a tu tía, que has hablado con ella y con tu hermano”. Y bueno, le dije que no, 
que no había hablado con nadie de ellos, a uno que no sabía que estaba allí, y la otra porque, pues no. Aunque si 
hablase con ellos tampoco le diría nada. pero bueno, ese día al salir, eses día mismo que salió de la cárcel, me dio una 
paliza que me quedé desmayada, en el suelo. Y mis dos niñas encima mío llorando. Yo sangrando por la nariz, bueno, 
por la cara. 
 Entr - Y tu hermano y tu cuñada... 
 Esm - Ellos sentir sí que lo sentían, que me estaba pegando, porque es que si fueran ellos donde mí, más me 
pegaba a mí, para que me fastidiase más mis hermanos, ¿entiendes?. (Ahora se lo explica en portugués). 
 Esm - Aparcábamos, pues la furgoneta, en algún sitio, pero, hemos recorrido Amara entera. Porque los 
policías no nos dejaban estar, claro. No nos dejaban estar así, pies con la furgoneta viviendo y así, ¿no?. 
 Pues íbamos pues hoy aquí, mañana allí, pero todo por Lasarte, Amara, por aquí, por San Sebastián. 
 Entr - ¿Y han salido de ahí porque él a querido?. 
 Esm - Es que yo ahí no podía estar, como él estaba detenido, a mi me sacaron de Loiola y pata no irme sola 
con las dos crías, me pusieron allí, en “Fraioso”, pero el día que saliese él, eses día mismo yo me tenía que salir. Porque 
no me echaron de Loiola para no ir con las dos crías  no se sabe quien sabe donde ¿no?. Y bueno, pues me pusieron 
allí. Cuando salió él, pues claro, tuve que recoger todo y irme dos meses con la furgoneta, Estuve así dos meses. 
Sufriendo igual, no paraba con la furgoneta, andaba para atrás y para adelante y iba para Tolosa, Andoain, a por la 
droga, si no tenía en un sitio, tenía que ir para otro. Pues a Tolosa, Andoain, Villabona, Amara, Herrera, Intxaurrondo, 
Lasarte, iba incluso para Bilbao, que fuimos unas cuantas veces a las cuatro y cinco de la mañana. 
 Entr - ¿Qué droga era?. 
 Esm - No sé, se ponían en papel albal, y luego con el mechero lo tenía que quemar, y luego hacía como un 
cigarro, y el humo pues se lo trabaja. Era por papel albal, no sé cómo se llama eso. Y bueno, y estuve así dos meses. Y 
andábamos así pues hasta las cinco o las seis de la mañana, pero sin parar. Siempre en la furgoneta, para atrás y para 
adelante, para un sitio y para otro. Y bueno, hasta que llegué a un punto que dije, bueno, aquí he llegado, y ya no 
aguanto más. He llegado a pesar treinta y siete kilos cuando estaba con él. Mis niñas no podían halar con nadie, porque 
tenía miedo de hablar con cualquier persona, incluso con un hombre. Incluso con un hombre, la pequeña tenía pues 
seis o siete mesitos, pero la mayor tenía casa dos añitos y no podía dar una palabra con un hombre, como veía que su 
padre era un hombre no sé, pues le daba miedo. Y bueno, yo veía así la cría, y la verdad daba pena, de vera así la cría, y 
pensé, bueno aunque no sea por mí, pero para mis hijas, yo no quiero esto. Yo no quiero este ejemplo para mis hijas. 
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  De no ir a las siete de la mañana me dice él “bueno, arregla a las crías, hazles el café o lo que sea, y vamonos 
a pedir”. Dije bueno, vale, vete tú delante que yo voy a hacer un poco de café con leche para las crías y las voy a vestir 
un poco, porque hace muchos frío, y luego ya voy a encontrarme contigo. 
 A las siete de la mañana me pegó, porque estaba drogado, le dio para pegarme, bueno pues me pegó. Le dije 
yo para  mi sola, es la única vez que me vas a poner la mano encima, Se fue, cogí yo casi descalza, uso el treinta y siete 
y me puse unas chancletas del treinta y cinco, con el medio pie fuera, las crías sucias, la verdad, sucias, mal vestidas, 
llenas de hambre, cogí y dije bueno, ésta es la única vez que me pones la mano encima Cogí me salí de la furgoneta, 
Yo y las crías. Llamé a un taxi, ¡eh, por favor, ¿me llevas a la Diputación, donde Pilar?. Y el señor del taxi me vio con, 
como asustada, porque yo tenía miedo de que él me viese pasar con el taxi ¿no?. Y yo pues con le miedo ¿No?. Y yo 
le dije a eses señor del taxi: “oiga, por favor”, porque por donde teníamos que pasar nosotros estaba él limpiando 
coches. Porque él andaba limpiando cristales en los coches. Y teníamos que pasar por eses semáforo y el semáforo 
estaba rojo. Tenía que parar y dije. oiga, por favor, si no le importa, a ver si podía seguir, es que ahí está mi marido y yo 
voy a la Diputación, porque no quiero estar con el, porque me da mala vida. Yo quiero ir a la Diputación a ver si me 
ayudan, y lo que tengo miedo es que él me vea, pues claro, pues pasar por aquí, ¿no?. Y me dice el señor: “bueno, yo 
así no puedo pasar porque está en rojo, y luego si me ven los municipales me echan a mi una multa que bueno. Lo  
que voy a hacer es que por favor te agaches”, porque yo iba atrás con las dos crías. Que le estoy muy agradecida a eses 
señor, que Dios lo guarde donde quiera que esté. “Lo que te voy a decir es que por favor te agaches, te voy a dar una 
manta y te tapas tú y a las dos niñas, a así pues para que él no te vea”. 
 Estaba atrás, me agaché como pude, tú y las dos niñas, y me tapé con la manta. Pasamos y dije yo ¡ah!, 
gracias a Dios que ya he salido, gracias a Dios ¿no?. Y bueno llegué a la Diputación y yo no tenía un duro para darle al 
taxi. Yo o tenía un duro, y le dije yo al señor. “Oiga, por favor, si no le importa espere aquí diez minutos, que subo a la 
Diputación a donde Pilar, a decirle que no tengo dinero para el taxi y que ya le voy a pagar.” “No, no, en cuanto has 
subido ya sabía que no tenías un duro, pero gracias, pero no quiero que me des nada, subes y espero”. Así, con las 
palabras igualitas, “espero que tengas muchas suerte tú y tus hijas y si mañana o pasado te veo por ahí, pues nos 
tomamos un café”. y bueno, yo pues muchísimas gracias, y yo estaba así hablando, y se pone “venga, venga, no 
hables tanto y venga sube, vete, vete”. Así fue. Eran las siete de la mañana, toco a la puerta de la Diputación y se ponen 
“¿quién es?”, y me vio Pili y me dice “¿qué haces aquí?”, y dije, pues mira. Y se pone la Diputación, “yo ya lo sabía, 
más tarde o más temprano yo sabía que ibas a dar este paso”. Y bueno, así fue. Ese día mismo pues luego llamaron a 
los dos educadores y bueno, pues estuvimos hablando, las niñas con un hambre, que bueno, nos pusieron cafés con 
leche, bollos, bocadillos, y bueno yo helada, estaba helada. Nos pusieron bocadillos, de todo. Estuvimos desde las siete 
de la mañana hasta las dos de la tarde. La Diputación intentando, pues llamar a ver si había algún piso de acogida, 
porque yo le dije que eses día, desde eses día no quería volver a verle. Y bueno, la Diputación que bien, que les parecía 
bien, y bueno. Me encontraron un piso al lado de Eibar. Era un poco lejos, pero es que no había ninguno de acogida d 
mujeres, así maltratadas. 
  Estuve ahí dos meses en Eibar. Que le doy también gracias a una vecina que tenía porque eses piso era sólo 
de mujeres paradas y esa vecina pues cada dos o tres meses iba un chica con hijos, sin hijos, pues pero de mujeres 
separadas. Y siempre tenía la relación pues con esa chica que iba. Hasta que me tocó ir a mí. Y bueno, una maravilla 
de señora. Iba a eses piso, hablábamos, me invitaba a comer, a cenar, me daba conejos como una madre, consejos que 
no tuve de mi madre. Cuando se escapa una chica, se casa, pues siempre tienes el consejo de una madre, yo no tuve 
esos consejos y los tuve de esa señora que me daba muchos consejos. Que pensase en mis hijas, ya que había dado el 
paso que había dado pues que pensase en mis hijas. Y que no tuviese miedo,. Ella sabía que no era difícil, pies o se 
puede olvidar todo de repente, pero bueno, pero que tuviese ánimo y bueno. 
  Estuve ahí dos meses, luego de los dos meses me pusieron en un, estuve quince días donde mi hermano, 
porque no había pisos porque aquí por San Sebastián y me pusieron quince días donde mi hermano, y la verdad que 
muy bien. Estuve con mi hermano, hacía cinco años que no hablaba conmigo, y cuando me vio bajar, él estaba abajo 
en el portal, él ya sabía que yo iba a ir. Estuve cinco años sin hablar con él, y bueno, en vio bajar de la furgoneta de los 
educadores y él, pues estaba allí ¿no?. Y me vio ya las niñas. vino corriendo, donde mí, abrió los brazos y parecía, yo 
veía aquello como un sueño. Veía que mi hermano venía y tenía que ir yo. Porque fui yo quién dejó de hablarle ¿no?. 
Bueno, no les hice caso ¿no?. Y bueno, vino corriendo donde mí, me abrió los brazos y bueno, me cogió llorando, 
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bueno que parecía un niño, de dos meses ciando un niño llora que tiene hambre, pues igual, Me abrazó, llora os más 
de media hora y me decía llorando, me decía con estas palabras. (en portugués). 
 Y bueno, estuvo así más de media hora llorando y hablando. Y yo pues diciéndole que me perdonase, que 
me daba conejos y yo no los quise antes de escaparme, que me decía que lo que era un hombre drogadicto, y bueno, 
no le ice caso. 
 Bueno, estuve ahí quince días, en su casa, él me ponía la comida, la cama donde él dormía en le que había 
dos camas, pero de una persona. Él dormía en el sofá, que quería para ver la tele. Mi cuñada tenía que dormir en una 
cama de uno de sus hijos y los quince días que estuve ahí, yo dormía en su habitación. Me daba ropa mi cuñada, me 
daba de todo. 
 Estuve ahí quince días y luego pues me pusieron, encontraron un piso en Eguía, de mujeres separadas. También fui 
para eses piso y estuve ahí un año, y cada dos o tres meses pues ponían a una chica y también como era un piso de 
mujeres separadas pues cada dos por tres venían chicas. Y la verdad s que también tenía buena relación con las chicas 
que venían. Aunque me quedaba con pena porque estaban dos o tres meses y luego se iban, venía otra y bueno, ya que 
empezabas a coger confianza con eses chica pues te da un poco de no se que ¿no?.  
 Y bueno, estuve ahí un año, y luego la educadora iba siempre, me daba buenos consejos, me ayudó mucho, 
y me sigue ayudando, que la tengo como una hermana, más que una hermana. Las cosas que me hizo ella no me las 
hizo mi familia. Y bueno, estuve un año ahí, en Eguía, y me pusieron para Rentería. 
  Hace un año, que estoy en Rentería, y bueno, a mis hermanos desde que iba avanzando el tiempo, pues se 
iban dando cuenta que yo ya no iba a ir con él, con mi ex. Y se iban dando cuenta que yo lo que quería era el cariño de 
mis hermanos, de mis cuñadas, de mi familia, y pies poco a poco iba hablando yo con ellos y ellos pues que no fue así 
de repente que hablaban conmigo que yo siempre hablaba con ellos, pero bueno, Ellos pues estaban duros, de repente 
no hablaban conmigo. El único que habló en seguida fue mi hermano de Intxaurrondo. Éste que me cogió con los 
brazos abiertos, y bueno, pues los otros, somos nueve, ocho chicos y yo la única chica, y bueno los otros siete, bueno, 
pues poco a poco fueron hablando conmigo. Hablo con todos, con toda mi familia, gracias a Dios, y me pusieron para 
Rentería va a hacer ahora un año que estoy en Rentería, y bueno, pus cada fin de semana pues va algún hermano mío, 
mis sobrinos, que estoy encantada de la vida. 
 Mis niñas van al cole. La mayor ya sabe Euskera, y bueno, parece un loro, que antes, no hablaba nada, nada, 
porque tenía miedo. Al principio, cuando fue a la primera gela, su profesor era un chico y no quería ir al cole. Tuvimos 
que ir yo y la educadora a hacer una reunión, para ver si podían ponerle una chica, porque la cría le daba miedo. Me 
decía que le pegaba, que era malo, y que no quería ir con eses chico, que era un hombre, que era muy malo, que era 
grande y muy fuerte. Y hasta que vimos así a la cría y bueno, yo y la educadora hablamos con la directora del cole a 
ver si podían ponerle una chica. Y en vez de ponerle en la gela de los dos años, que era el del chico, le pusieron en la 
gela de tres años, que era una chica. Y bueno, ahí sí empezó a empezar a hablar, con las amigas, me decía que tenía 
muchas amigas, me decía en los dibujos que ella hacía: “mamá mira, ésta es la educadora, ésta eres tú, ésta es Soliña” 
(que en portugués es Soliñes), y bueno, pues hacía casas, a mí me decía: “mamá mira, ésta es nuestra casa, ahora, antes 
la otra no, es que la otra era muy fea mamá. Ahora ésta es nuestra casa, yo tengo mi habitación”, y bueno, me decía un 
montón de cosas.  
 Y bueno, a partir de ahí la cría ya empezó pues a desarrollar un poco y ya me dice que papá ya no me pega 
porque ahora ya no le dejo, y que papá que es malo, y porque él me pegaba mucho y que luego ella que lloraba 
mucho, que no quiere a papá, y bueno. Y ahora ya la verdad, es que ya tiene olvidado muchas, muchas, muchas cosas. 
Y bueno, ahora está en Rentería en el cole, de maravilla. Al principio tenía un profesor y ya no le daba miedo, y ahora 
al cabo del año, pues tenía que pasar de gela y ahora es un chica, y bueno, está encantada y yo también. 
 Y ahora yo he empezado, cosas que hago ahora no las hice cuando estaba con mi ex. Por ejemplo, yo no 
fumaba delante de él, porque me daba un paliza. Incluso no me podía poner la ropa que quisiese, ahora me pongo la 
ropa que yo quisiese, ahora  me pongo la ropa que quiero. Por ejemplo, los pantalones, no me podía limar las uñas, y 
ahora incluso cuando me da la gana me las limo, me las pinto. No podía llevar el pelo por ejemplo como ahora, suelto, 
tenía que ir como una vieja, siempre con el moño. 
 Ahora, por ejemplo, si me da la gana me puedo poner el pelo suelto, me puedo poner un body, si quiero, que 
incluso antes no podía. Me puedo poner unos zapatos altos, que antes tenía que llevar zapatillas de vieja. No podía dar 
una taza de café a alguien que pasase por mi casa, ahora lo hago cuando me da la gana, a quién quiero yo.  
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 Él me daba dos mil pesetas y si gastase cinco pesetas más para la comida, él me pegaba, y ahora puedo 
gastarme, no lo que quiera, porque no soy rica, pero bueno, quiero decir que puedo gastar tres, cuatro, lo que sea. 
Ahora incluso me puedo comprar una falda, que en mi vida, los cinco años que je estado con él, en he comprado una 
falda. Ahora incluso no siempre, me compro una falda, pero bueno, quiero decir que ahora tengo la certeza que no 
tengo a nadie que me diga pues ahora no vas a comprar esta falda porque te lo digo. Ahora la puedo comprar. Me 
puedo comprar unos zapatos, lo que se me antojen. Siempre y cuando, claro, tenga el dinero suficiente para poder 
comer yo y mis hijas. Y bueno, lo que quiero decir es que ahora puedo hacer cosas de las que antes jamás he hecho. 
Incluso me estoy comprando un anillo de 42.000 pesetas, estoy dando cinco mil pesetas todos los meses, me faltan 
diez mil, ¡uh, qué guay!. Me compré hace dos años este anillo que cuando estaba con él absolutamente nada.  
 Estuve dos meses sacándome, cuando estuve en Eguía, sacándome en unas clases el carnet de conducir. 
Pero como tenía que venirme para éste piso, lo tuve que dejar. 
 Entr - Que te interrumpieron. 
 Esm - Claro, porque no me daban los horarios, también, pero bueno, el año que viene si Dios quiere me lo 
saco. Y bueno, ahora estoy trabajando, haciendo limpieza en una Agencia, voy los lunes de una a tres de la tarde. 
Luego me voy a casa y  recojo a las crías a las cuatro y media. Te quiero decir que hoy mismo no me lo creo que lleve 
esta vida yo. Hoy mismo no me lo creo. Aunque he dado yo el paso, pero si no fueses por esa chica estupenda 
educadora, que tengo que es una maravilla, si no fueses por ella, igual habría llegado hasta aquí o igual no, porque la 
Diputación la verdad que me podían hacer algo, pero no, pues ponerme un piso, ponerme un otro, darme una ayuda, 
darme otra, ponerme las crías en un cole, ponerme en otro, dándole consejos a la Diputación, que no se qué, que no se 
cuanto. Y la verdad es que yo tengo que agradecer mucho a esa chica, y gracias a ella he llegado hasta donde estoy. Y 
estoy feliz de la vida. 
 Entr - ¿Cuándo conociste a tu marido no estaba en las drogas?. 
 Esm - El fumar, no fumaba droga, el fumaba porros, pues porro hoy, pues estaba seis o siete meses sin fumar 
porros, chocolate que se quema. Y luego cuando me escapé con él, bueno al cabo del año, un año estuvimos de 
maravilla. 
 Entr - ¿Y él trabajaba? 
 Esm - Él no trabajaba, andábamos limpiando coches, pero éramos felices. Íbamos los dos limpiando coches 
con otra pareja, un hermano de él. Qué también se casa jovencita. Íbamos los cuatro. No ganábamos mucho, pero 
éramos felices. Lo poco, él se gastaba lo suyo, yo me gastaba el mío. Incluso podía pues ahorrar un poco. El no me 
decía pues dame eses dinero. Mi dinero era mío y el suyo era suyo. Incluso cuando yo ganaba menos que él si yo 
necesitaba más, él me daba del suyo mil o dos mil pesetas más. El año primero, no éramos ricos, ricos, pero éramos 
felices. Estábamos en una chabola. 
 Entr - ¿En eses tiempo tienes una buena memoria, un buen recuerdo?. 
 Esm - Incluso hablaba con mis hermanos, mis hermanos hablaban con él, mi padre no, pero bueno, mi 
padre no hablaba con él no conmigo. Aunque no hablaba con ellos, pero entraba a su chabola, me daban comida, era 
como si fueses hablar igual podían a bulto.  
 Y a partir del año, ya pus empezó con la droga esa, con la coca, hachís o algo así, no sé cómo se llama eso, y 
bueno, ya empezó a quitarme a mí de hablar con mi familia. 
 Entr - Te prohibía, y era tu hermano el que te avisaba, el que te ha acogido. 
 Esm - El me decía, no me lo decía a mi, pero se lo decía a su mujer porque era más mejor hablar con una 
chica que no, se lo decía a su mujer, a mi cuñada para que a escondidas de él pues me lo dijese. Mira, pues tu hermano 
a pensado que tengas un poco de cuidado y si quieres venir para mi chabola, la puerta está abierta, y que tuvieses 
cuidado, y bueno, que cuando quisieses pues un trozo de pan, que ella o él me lo daban. Y yo no hacía caso. Le decía 
que esa era mi vida y bueno, y que no tenía nadie que interponerse. Y no hice caso de nada. 
 Entr - Pero en esa época, ¿tenias ayudas si lo necesitabas?. 
 Esm - Sí, él lo que quería decir era eso, que si yo necesitaba algo podía confiar en él, tanto en el como en su 
mujer y bueno, que por lo que fueses. Yo incluso cuando me separé, le preguntó la educadora a ver con quién me 
gustaría estar. Y con quien me gustaría hablar primero de mis hermanos y le dije que el de Intxaurrondo. Porque ya de 
antes tenía el apoyo, y siempre que iba a la educadora a la casa de mi hermano, cuando estaba con mi ex, le decía, “tu 
hermana está pasando esto, esto y esto. Me dice lo que pasa, me dice lo que sufre.” Y la educadora se lo decía a mi 
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hermano, Y mi hermano le decía a ella que cuando quisiese que me fueses para su casa. Yo la verdad que di el paso 
que di, por mi hermano, Porque sabía que tenía el apoyo de mi hermano. Aunque también lo di por la mala vida que 
tenía, pero más por el apoyo de mi hermano. 
 Entr - En esos días malos tú no tenías ese apoyo directamente, te quedabas sola. 
 Esm - Cuando estábamos en las chabolas sí que iba, pero lo que pasa es que no podía hablar con los 
educadores, porque estaba siempre él allí, y aunque yo quisiera decir algo, no podía, porque estaba él. 
 Entr - Y luego han cambiado para el piso. 
 Esm - Y luego nos echaron para el piso de Loiola.  
 Entr - Y los educadores continuaban allí. 
 Esm - Cuando él no estaba no, pero cuando estaba él era él el que hablaba. Yo estaba muda, yo no hablaba 
absolutamente nada. Cuando fuimos al piso de Loiola, había un sofá, pero ya estaba muy viejo, muy sucio y bueno, la 
educadora le dijo para hablar con la Diputación para poner un sofá en condiciones. y él le dijo que no, que él si quisiese 
un sofá que iba a los muebles y que se ponía uno. 
  Querían poner una cama de matrimonio, porque había dos camas, y que no, que si quería una, él iba a los 
muebles o a un rastrillo. Incluso la lavadora se estropeó, y la educadora le dijo para llamar a un mecánico, y dijo que 
no, que ya lo llamaría él, y quería tener todo él a su orden. Que no quería ayuda de nadie Lo quería hacer todo él, y 
llegando a la conclusión no hacía nada. 
 Los cuatro meses que estuvimos en ese piso seguía el mismo sofá, la lavadora tenía que lavar yo a mano, 
hasta que la educadora dijo pues mira, quién lava no eres tú sino ella. Así que voy a llamar al mecánico y lo vas a pagar 
porque quien lava no eres tú. Vino el mecánico, arregló la lavadora. 
 Te quiero decir que tenía que hacer lo que a él se le antojase. 
 Entr - ¿Y él ha cambiado? 
 Esm - Luego empezó con las amenazas, incluso para los educadores que les amenazaba de muerte. Si los 
educadores le llevaban la contraria de que el dijese, decía que ya no los necesitaba, que no quería la ayuda de os 
educadores y bueno, se ponía insoportable. 
 Entr - En esa época, ¿si tú comparas esa época de tu vida, y comprando con las personas, nosotros, digamos 
así?. ¿Cómo dirías que vivías igual, mejor?. 
 Esm - Pero. Yo comparando lo que he pasado yo en mi vida, con las familias que estaban conmigo en las 
chabolas, yo diría que no lo desearía a nadie del mundo. Porque esos maridos eran drogadictos, le podían dar una 
bofetada a la mujer cuando la merecía, que no se la merecía, pero bueno. Te quiero decir que le daban una y estaban 
dos, tres, cuatro meses sin darle utra bofetada. Podían hablar con quién les diera la gana, podían hacer lo que quisieran, 
incluso comprarse lo que quisieran, que no teníamos mucho, pero bueno, te quiero decir, que yo incluso, no podía ir a 
‘todo cien’ a comprarme unas medias, incluso ellas podían comprar lo que les dieses la gana. Y los maridos no eran 
drogadictos, podían dar café a quien quisieran, podían entrar a las chabolas quien quisiera y yo no. Y el dinero que se 
ganaban ellas era de ellas, y yo iba a pedir, me lo quitaba él, para las drogas. Si fuese para algo urgente, bueno, pero era 
para las drogas y yo me quedaba sin comer. Y te quiero decir que yo no desearía mi vida a nadie. 
 Entr - ¿Y cuando te has cambiado al piso crees que has mejorado? 
 Esm - Mucho, mucho. Ha cambiado mucho mi vida ahora. Lo que pasaba en las chabolas lo pasaba igual 
en el piso de Loiola. Incluso pero, porque en las chabolas cuando me pegaba, si alguien estaba ahí, me podía oír llorara 
y podían venir a ayudarme. Pero en el piso de Loiola no. Estaba sola y me las tenía que aguantar. La vida en le piso de 
Loiola y las chabolas igual. 
 Entr - ¿Y a mejorado desde que....? 
 Esm - He mejorado desde que fue que nunca se me olvida del 22 de agosto de 1995 a las siete de la maña, 
cuando me levanté decidida y dije pues hasta aquí he llegado y voy a dar el paso adelante no atrás. Y mi vida cambió a 
partir del 22 de agosto de 1995 a las  siete de la mañana. 
  Desde entonces mi vida ha mejorado mucho, pero no te podría decir, es que han pasado tantas cosas en mi 
vida que no e podría dar tantas. Lo que te quiero decir es que si ha cambiado mucho, mucho ¿no?. La mía y la de mis 
hijas. Lo importante son mis hijas. 
  Entr - Para ti está cada vez siendo mejor, ¿no es así?. 
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 Esm - Para mí, incluso esta cada día adelantando a mejor y para mis hijas también. Incluso la mayor me 
habla en euskera y la pequeña lo está aprendiendo, que entre ellas dos hablan euskera. Y la pequeña también está 
aprendiendo inglés, está aprendiendo Informática y la mayor está aprendiendo audiovisuales y de maravilla. Ha 
cambiado mucho. Mucho. Mucho mi vida. 
 Entr - ¿Y te sientes apoyada por tu familia? 
 Esm - Me siento apoyada por mi familia, que antes no tenía apoyo y por la educadora, y bueno. Con los 
vecinos me llevo bien, aunque al principio no, porque antes había un matrimonio de gitanos, que él era también 
drogadictos, y al verme a mi que también soy gitana. 
  Ahora nos pedimos cosas si necesitamos, pero cada una en su casa. Un día tenía yo un dolo de muelas y fui 
a la vecina de enfrente, y le dije: Oye por favor si no te importa me puedes dejar una pastilla para el dolor de muelas 
que estoy fatal. Era un domingo. Y me dice: sí, sí, mujer, tranquila. Entró para adentro y me trajo una tableta llena de 
pastillas de Nolotil y me lo dio. Y dije “No, sólo una.”. “No, no, tranquila. coge esto y luego pues oye, te tomas cada 
ocho horas estas pastillas para que te saquen el dolor de muelas”. Y encantada.  
 Una vecina del cinto tiene un niño y es de la gela de mi hija. Juegan juntos y cuando la cría lleva, para el 
recreo galletas o algo, mi hija si él no lleva me dice que le da. Se reparten las cosas como amigos. La educadora tuvo 
un día una reunión con la administradora del piso y le pregunto a ver si había alguna queja sobre mí y la Admi-
nistradora dijo que están contentas, que no ha pasado nada. Yo estoy en mi sitio y ellas están en el suyo, y muy bien. 

 
FIM da  1.ª ENTREVISTA 
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2.ª ENTREVISTA 

Entr -  Te agradezco, la otra la hemos hecho en mi habitación y esta aquí en tu casa. Te agradezco esto. 
Esm - Bueno 
Entr -  Y mientras tengas poco tiempo ahora, porque ha habido unos cambios. 
Esm - Si 
Entr -  Estabas contándome ¿quieres contar ahor apara que yo no me olvide y queen gravados esos cambios? 
Esm - Bueno, los cambios es que ahora estoy en unos cursillos de cocina, es de 9,30 a 12 y bueno están muy bien 

para ir, asi aprendo un poco distintas formas de cocinar y bueno así también pa las crias y todo que es bueno que sepan 
un poco variar la comida y no siempre pues, carne patatas, carne patatas como nosotras solemos hacer. 

Entr -  ¿ Nosotras quien? 
Esm -  Pues en nuestra costumbre pues por ejemplo no hacemos salsa así pues como salsa de bacalao. 
Entr -  Si. 
Esm -  Pues salsa como para las albóndigas, no hacemos las croquetas nosotras, las compramos y así pues ahorro 

un poco y es bien saber un poquito de todo. 
Esm -  Y luego pues me lo dijo a mi y yo le dije que si, que iba a ir a lo de la cocina, pues luego a los pocos días 

me mandaron una carta que empezaban en Enero y empecé el 12 de Enero. 
Entr -  Muy bien y termina en Abril me parece. 
Esm -  Si. Del 12 de Enero hasta el 3 de Abril. 
Entr -  Y me has dicho también una cosa que me ha gustado mucho que tu actual patrón, tu actual empleador ... 
Esm -  Donde estoy trabajando de hacer limpieza en una oficina que se lo dijo a la educadora que a mi no me 

dicen nada pero que ya me lo dijo a mi la educadora que están contentísimas conmigo y que si mañana o pasao hiciera 
falta algún papel para ir yo a otro trabajo si me saliera otro trabajo pues que ellas mismas me llamaban a mi para ir a 
ese trabajo y si hiciera falta algún papel pues no se para algo, pues que ellas me lo hacían. 

Entr -  Ellas las que... 
Esm -  Donde estoy haciendo yo la limpieza. 
Entr -  Cambios verdad cambios. 
Esm -  Si cambios. 
Entr -  Muy bien. Yo no quería que por un lado la presión del tiempo que tienes niños y por otra prte lo qut te 

quería hablar, quería hablar esta vez no tanto sobre esa parte más difícil de tu vida que ya has habado bastante y no 
vamos a repetirlo ¿no?. Te pregunto hoy mirando a tu pasado desde que eras niña hasta hoy, lo que no harias hoy, lo 
que cambiarias. Eso uno puede nunca no, pero imaginando. 

Esm -  Lo primero es que pensaría un poco una cosa antes de hacerla y no me, lo primero no me casaría tan 
pronto como lo hice y lo segundo pues, darme mejor con mi familia que es lo 1º mi familia. 

Entr -  Tus hermanos y tu padre. 
Esm -  Mis hermanos, mi padres, mi madres, mi madres y no se pues yo lo primero es que pensaría una cosa 1º 

antes de hacerla. 
Entr -  Hoy ya lo piensas bien antes de hacer. 
Esm -  Si, hoy mismo antes de hacer algo me lo pienso dos veces, antes de hacerlo. 
Entr -  Comprendido. 
Esm -  Si. 
Entr - Otra cosa que me gustaría de oirte en lo que puedas decirme es, si te comparas en general, Esmeralda, en 

general si te comparas la forma, tu forma de vivir y por ejemplo de tus hermanos en general, que te parece que vives 
igual, que vives mejor que vives peor, qué te parece. En tu opinión en lo que tu sientas. 

Esm -  Hoy en general pienso que la diferencia de mis hermanos si viven mejor que yo, yo creo que vivo un poco 
mejor que ellos, yo vivo un poco mejor que ellos y vivo, por una parte vivo mejor y por otra parte vivo un poco peor. 

Entr -  ¿Como es eso? 
Esm -  Porque por ejemplo, yo si necesito por ejemplo ir ¿como te diria yo? a algún sitio, a un médico por 

ejemplo, hablo pues como ya me ha ocurrido muchas veces, una niña mía se encontraba enferma y yo no estaba con 
nadie, estaba aquí con mis hijas sola y yo pues, tuve que ir sola yo con las dos crias. 

Entr -  Que era una que estaba enferma pero has tenido que llevar las dos. 
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Esm -  Eso es, como estaba sola tuve que llevar las dos y me llevé a las dos crias a la 1,30 de la mañan, tuve que ir, 
coger 1º a la mayor ir al bar llamar una ambulancia, porque no tenía telé-fono, llamar una ambulancia, tuve de dejar a 
la cria en el bar con la chica del bar y luego volver a por la pequeña que estaba dormida. Fui descalza 1º con la mayor, 
con estos apuros le dió una compulsión, como era la 1ª vez que le daba yo me asusté mucho, se empezó a poner tiesa 
la cria y bueno fue la 1ª vez. Fui descalza, le dije a la chica del bar que le estoy muy agradecida, que me llamara por 
favor una ambulancia y bueno en dos segundos, tuve que volver luego a por la pe-queña, ya me calcé las zapatillas, las 
crias con el pijama y bueno fui a la residencia y la cria se tuvo que quedar en observación. 

Entr - Si claro. 
Esm - Yo no quería dejar a la mayor sola y venirme yo con la pequeña pa casa y me tuve que quedar con las dos 

crias en observación. Una en cada camita como si fuesen las dos que estu-vieran malas y yo en una silla. 
Entr -  En una silla. 
Esm -  Y luego pues al día siguiente le llamé a la educadora, le llamé a la educadora y le dije lo que pasó y hasta el 

día siguiente que la educadora, que me lo dijo luego, que lo había dicho en general a todos lo que había pasado, y hasta 
el día siguiente yo no vi a nadie allí. Y por ejemplo por eso te digo yo que por una parte vivo mejor porque yo no es 
que cobre mucho por ir a trabajar, pero me defiendo y pues algunos de mis hermanos necesitan más que yo. 

Entr -  Si. 
Esm -  Necesitan más que yo, ellos tienen coches, pues tienen que poner gasolina, tienen pues la mujer tienen 

más lujos y en nuestra costumbre pues los hombres pues mandan ellos y el dinero son de ellos y yo pues en ese 
sentido vivo mejor yo que ellos, pero por otra parte vivo un poco peor, porque estoy sola y si mañana o pasao me pasa 
algo pues tengo que ir, si ese día que me pasó lo que me pasó si tuviera aquí pues no se un hermano, una prima, 
alguien se podría quedar con la pequeña ir yo. 

Entr -  Cuidar de la mayor. 
Esm - De la mayor, por una, por una que vivo más bien que mal eh pero bueno, ese es mi punto de vista. 
Entr -  Que ya has vivido con más dificultades ¿no? 
Esm -  Si, con mas. 
Entr -  ¿Qué tipo de dificultades? 
Esm -  ¿Antes o ahora? 
Entr -  En tu vida. 
Esm -  En mi vida, pues he vivido muchas, muchas dificultades por parte de la familia he vivido muchas 

dificultades por falta de confianza de mi familia hacia mí. He tenido mucha suerte en conocer a la educadora, es como 
si fuera mi propia hermana, la hermana que no tengo y he pasao muchas, muchas dificultades, mucha hambre, mucho 
frío y mis hijas también. 

Y ahora desde que estoy así, pues aunque a veces me veo justa, me veo como todo el mundo un poco justa, pero 
hambre gracias a Dios yo y mis hijas no hemos pasado hambre. 

Entr -  En la frecuencia de lo que dices ¿Alguna vez has sentido que eras pobre? 
Esm -  No, no aunque no sea tampoco rica, rica pero no soy pobre, pobre. 
Entr -  En tu opinión ¿por qué hay personas pobres? En tu idea. 
Esm -  En mi vida, no tener cuatro paredes donde se puedan refugiar en cuatro paredes. Pobre, pobre pa mi es las 

que están en la calle, que no tengan dos paredes pa ellos y pa sus lujos. En mi opinión esas son las personas pobres, 
pobres. 

Entr -  Y si tu fueras por ejemplo gobernante, ministra que cambios si pudieras decidir, en relación a esas 
personas, lo que harías para que estas personas dejasen de ser pobres. 

Esm -  Si yo pudiera cambiar, lo que cambiaría hay muchas personas que están en la calle y que pasan mucha 
hambre, lo que yo intentaría hacer por todos los medios, no tampoco darles un chalet a todos, pero bueno, intentar 
ayudarlos a todos, que no pasaran hambre, que no pasaran frío y ponerles dos paredes para que no pasaran tanta 
miseria, porque yo se lo que es pasar miseria, pasar hambre y pasar frío. Lo intentaría por todos los medios. Esa es mi 
opinión. 

Entr -  ¿De quién es la responsabilidad en tu idea, en tu opinión, de que haya estas personas, que viven así quiero 
decir? 

Esm -  Que vivan así pues. 
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Entr -  De quién será la responsabilidad. 
Esm -  De quien será, pues yo me supongo un poco de todo. En mi opinión un poco de todo, por ejemplo el 

concejal que gobierna el ayuntamiento no se que, las asistentas, el gobernador, en general todos un poco tienen la culpa 
del hambre y la miseria que hay. 

Entr - Has hablado de diferentes personas políticas y nosotros que no somos políticos también crees que tenemos 
responsabilidad cuando dices un poco de todos? 

Esm -  No yo pieno más en los altos, yo pienso más en los altos por ejemplo pues yo no pienso en general pienso 
en los altos los que tienen un poco de culpa los altos. 

Entr -  OK muy bien, y hoy te parece que hay más personas pobres que había por ejemplo cuando tú eras niña. 
Esm -  No ahora hay menos. 
Entr -  Y para el futuro ¿qué piensas que va a ocurrir que van a aumentar o van a ser menos las personas con 

dificultades que te parece. 
Esm -  Yo espero que haiga menos, menos pobreza, espero que haiga menos, ahora no se no pero yo imagina 

que me imagino el futuro, me imagino que no haiga tanta pobreza como ahora y espero que esté todo mejor que 
ahora. 

Entr -  Y hablando de las mujeres como te parece la forma de vivir de las mujeres hoy comparando con la forma 
de vivir de las personas pues de la generación de tu madre que ha cambiado la forma de vivir. 

Esm -  ¡Uf!, mucho. 
Entr -  Ese cambio es bueno, es para mejor. 
Esm -  Si es para mejor porque por ejemplo antes las mujeres por lo que me acuerdo de lo que me decía mi 

madre, que en paz descanse, yo tenía 11 años cuando murió osea que tampoco recuerdo mucho pero por lo que 
recuerdo las mujeres antes tenían que trabajar mucho, mucho, ir a la vendimia, a la patata, a la cebolla si querían que 
comiesen los hijos un trozo de pan duro porque antes eso era lo que había y dos patatas cocidas con un poquito de 
aceite. 

Y antes si las mujeres querían que tuvieran dos patatas tenían que trabajar muy mucho, iban con las carrozas, pues 
a hacer cestos, a hacer un poco de todo para poder comer dos patatas y ahora por ejemplo, antes no había tantas cosas 
como ahora. 

Entr -  Como por ejemplo ¿que cosas? 
Esm - Por ejemplo antes, yo no voy a hablar de nadie de mi misma, mi madre tuvo 9 hijos ahora una mujer solo 

tiene hijos si quiere ahora hay remedio y antes no, antes no había conceptivos no había inyecciones no había el diu no 
había nada y mi madre tuvo 9 hijos, antes las mujeres, las mujeres de ahora son muy distintas a las mujeres de antes yo 
creo que la diferencia es mucha, es mucha. 

Entr -  Y en relación a tu hija a tus hijas, tu hija. 
Esm -  Tus hijas. 
Entr -  Tus hijas, lo que piensas que va a ocurrir con ellas, crees que también va a ser  diferente su vida de la tuya 

de tu vida. 
Esm - ¡Oie!, yo creo que sí!, las voy a educar lo mejor posible, y que no cometan el mismo error que yo he 

cometido y que piensen mejor, antes de hacer una cosa que lo piensen dos veces, van a tener mejor vida que la mia. 
Entr -  ¿Tienes sueños para ellas? proyectos. 
Esm -  Bueno sueños, tengo muchos, la 1º es que tengan salud, y que estudien que sean una mujer de provecho y 

que mañana o pasao se puedan defender que yo no lo pude hacer y que tangan cabeza, lo importante es que tengan 
cabeza. 

Entr -  Cuando dices mujeres de provecho que quieres decir? 
Esm -  Lo que quiro decir de provecho es que hagan una cosa, que, como te diría yo, que estudien que trabajen 

que no se casen jovencitas y que nadie se ría de ellas como se reían de mi, eso es lo único que quiero y que tengan 
salud, eso es. 

Entr -  Dices que se rien de ti, no entiendo, se han reido ¿no es eso? 
Esm -  Se reían de mí. 
Entr -  Rian ahora no. 
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Esm -  Y quiero que aunque no sean ministros, lo que quiero es que estudien que piensen bien las cosas y que 
sean una mujer de provecho. 

Entr -  Y dices estudios ¿tienes una profesión que te gustaría que ellas seguirian? 
Esm -  Ahora no tampoco lo he pensado. Lo que si he pensado es que mañana o pasado cuando crezcan escogan 

una profesión, lo que quiero es que intenten ayudar, si las piden ayuda a ellas intenten ayudar lo mejor posible a esas 
personas. 

Entr -  ¿Para tu futuro que proyectos tienes? 
Esm -  No lo se eso si que no lo se, ahora mi futuro es estar con mis hijas, estar con mis dos hijas y que nunca nos 

falte el cariño que tenemos ahora y tener siempre 2 duros para comer un trozo de pan. 
Entr -  Piensa trabajar más o te gustaría 
Esm -  Me gustaría, ahora no es que trabaje mucho, solo trabajo los lunes, me gustaría en el futuro trabajar toda la 

semana, toda la semana y para poder darle un ejemplo a mis hijas, y que mi hijas vieran pues lo que su madre hace y 
que vieran el ejemplo y que mañana o pasao puedan hacer ellas lo mismo. Eso es lo que pienso yo para mi futuro. 

Entr - Quiere decir algo más? 
Esm -  Darle gracias a Dios y a la educadora y a la vida de llegar hasta donde llego. Y espero que de aquí en 

adelante sea pa mejor. 
Entr -  Yo también. 
Esm -  Pa mi y pa mis hijas. 
Entr -  Y yo te agradezco a ti. 
Esm -  No hay nada que agradecer. 
Entr -  Tu tiempo, tu disponibilidad y tu amistad. 

 
FIM da 2.ª ENTREVISTA 
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APÊNDICE 10 - 3 – ENTREVISTA DE MAFALDA (CAPÍTULO TRÊS, 3.ª PARTE) 

1.ª ENTREVISTA 

Mafalda- Está bem o som? (Risos) 
Entrevistadora - (Risos) Bom, eu não tenho, assim, muitas perguntas. Aa… tenho uma pergunta. É uma 

pergunta. Aa, nós todos, na nossa vida… passamos por momentos marcantes, ou porque são momentos bons, que 
nos trazem alegria, felicidade outros mais ressentimentos, ou porque são momentos mais difíceis, nos trazem outro 
tipo de sentimentos. Ou porque são momentos maus, também nos trazem outro tipo de sentimentos e perante esses 
momentos marcantes, de diferentes tipos e que nos aa… marcaram de maneiras diferentes aa… nós vamos 
construindo, não é? A nossa vida, a nossa maneira de viv… de viver… 

M- De ver as coisas… 
E- De ver as coisas e de reagir. 
M- Hum, hum. 
E- E vamos, aa… mudando, ou não mudando… 
M- Hum, hum. 
E- …o que achamos, conforme pensamos. Era sobre os momentos marcantes, aa… da vida, da sua vida, que eu 

gostava que me falasse; tendo sempre em conta que, como é evidente, este trabalho não vai, eu não vou divulgar para 
fim nenhum, a não ser para o meu estudo, os elementos que aqui são ditos. Inclusivamente o nome da pessoa não 
aparece. 

M- Sim, sim, sim. 
E- São regras mínimas de… de ética, não é? E… pronto, é uma espécie, assim de: conte-me lá a história da sua 

vida…(Risos de Mafalda) … o que puder, não é? 
M- Sim. Não, tão pouco há grandes… 
E- Do que achar que é conveniente… do que achar que é conveniente… 
M- …não, tão pouco há grandes segredos, algum segredos pois não… 
E- … todos nós temos… as nossas privacidades.  
M- Sim. Mas não, sim. Eu… 
E- Talvez para ajudar… se pudesse começar por, quando era pequenina: onde nasceu?… 
M- Sim, sim. Olhe, eu nasci em P. 
E- Ai é alentejana?! 
M- Sou alentejana. 
E- Eu também!… 
M- Sim? (Risos) Sou a… segunda de seis irmãos. 
E- Hum, hum. 
M- O meu pai era alcoólico… 
E- Hum, hum. 
M- …e quem sacou a, a família toda foi a minha mãe. 
E- Hum, hum. 
M- E com cinco anos aa… penso que eu “́ tive”, como uma doença…  
E- Hum, hum. 
M- …que não sabiam do que é que ia, em P. Então, só houve um médico que disse há minha mãe que o normal 

era que eu mudasse de ares a ver se… podia sair adiante. Essa coisa de mudar de ares… 
E- Hum, hum. 
M- E então levaram-me para TN, cerca de F?… 
E- Sim. 
M- A vinte e oito quilómetros de F e aí estive dois anos em casa de uma tia. Então parece que eu aí não tinha 

nada. Aí levava muito bem, sempre com a coisa de que queria ir com a minha mãe, claro. Então, o que é que fizeram? 
Vieram todos para TN. Vieram os meus pais e… dois irmãos que eu tinha, um maior e a pequena a seguir de mim. E 
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depois aí cresci. Aí fui à escola, fiz… a sexta classe que… era obrigatório já quando eu fiz a quarta classe, o ano que se 
obrigaram a fazer, quinta e sexta. 

E- Hum, hum. 
M- Quinta e sexta e com doze anos me puseram a trabalhar com o médico… do povo dessa vila. 
E- Hum, hum. 
M- Havia um médico que precisava de alguém que cuidasse os meninos e puseram-me interna… 
E- Hum, hum. 
M- … en nessa casa a trabalhar. 
E- Em casa do médico… 
M- Do médico! Que estava pois a… a uns metros da minha casa, mas eu não podia ir mais que cada quinze dias 

a casa… e tudo isso. Eu não podia sair de lá sem… a companhia dos meus pais… 
E- Hum, hum. 
M- Tudo isso. Nada, eu aí “́ tive”, eu lembro-me que choravam os miúdos desse médico, chorava eu, porque nos 

levávamos muita pouca diferença; se eu tinha doze, os miúdos tinham cinco…  
E- Hã, hã. 
M- …que tão pouco era uma idade como para estar a cuidar umas crianças, no? Mas tão pouco levava a coisa, 

não era infeliz, tão pouco. Havia uma cozinheira, uma rapariga de vinte e pico anos, que levava muito bem com ela, 
chamava-se C, não se me lembr… não se me esquece… 

E- Hum, hum. 
M- … que me ensinava a cozinhar e… e o recordo que eu tenho de casa, pois, é a minha mãe trabalhar, a minha 

mãe lá… agarrada ao tanque a lavar a roupa aos fins de semana, nunca saía de casa a… a passear. O meu pai mui 
carinhoso com a gente, sempre. Era uma excelente pessoa, mas… tss… bebia. Estava reformado, tinha algo na 
coluna. 

E- A profissão dele, o que era?… 
M- Era jardineiro. 
E- Hum, hum. 
M- E trabalhava, era um bom jardineiro. Muito bom jardineiro. Trabalhava para a Câmara Municipal de TN. 

Trabalhava muito para fora, porque as pessoas sabiam o bem que ele trabalhava e… e encarregavam-no de jardins 
dessas a… villas que havia e que sigue havendo. Pessoas bastante, de dinheiro. Chamavam-no muito, mas… 

E- Para além, portanto, da Câmara ele tinha também… conseguia sempre…  
M- Sim, à parte disso conseguia. Sim, sim. 
E- Tinha sempre um… 
M- Até houve, até que já houve um… um “nesto” que já não podia trabalhar. Já… as mãos moviam muito, já 

é… tss… já não podia.  
E- Hum. 
M- Então já deixou de trabalhar e foi quando a minha mãe, que sempre trabalhou, trabalhava numa fábrica de… 

fiação e tecidos, cá em TN.  
E- Hum, hum. 
M- E eu sempre vi a minha mãe trabalhar nessa fábrica; mas éramos felizes, tínhamos essa coisa de… o pai 

“bêbado”, de vez em quando havia, pois, se zangavam… mas vias o carinho que havia entre os dois… 
E- Hum, hum. 
M- E sempre marcou muito! 
E- Hum, hum. 
M- Nunca iam à igreja, porque o meu pai tinha uma experiência muito má que nos contou uma vez e não ia à 

igreja porque não “creia” nos curas. 
E- Hum, hum. 
M- Ele dizia, dizia que “creia” em  Deus mas não nos curas; porque houve uma vez, parece que ele esteve sem 

trabalho, sabia (estará bem isto? No?). E parece que havia um cura que tinha um trabalho que se não era por esse cura 
ninguém podia correr esse trabalho… 

E- Hã! 
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M- Umas famosas “jocos” ou algo assim, que havia em Portugal. “Jocos” ou… era um, como aqui antes havia a 
Falange? 

E- Há! Sim. 
M- Havia em Portugal, havia com outro nome. Juventude… 
E- Ligada à política… 
M- Sim. Algo assim. 
E- Aa… Joc? 
M- Joc? Ou algo assim, era. 
E- Hum. 
M- Será mais ou menos mas… Juventudes, não sei quê… 
E- Talvez… 
M- Eu sei que aqui era… 
E- Sim. 
M- …parecido à Falange. 
E- Sim. 
M- E… e o Sacerdote, ele com quatro filhos, e o Sacerdote não o meteu a trabalhar, quando o meu pai trabalhava 

pois… na igreja aa, sempre com essa famosa associação, que não me recuerdo como se chama, de… de igreja, então 
o meu pai cortou. Mas sempre me lembro que ele ainda que tivesse “bêbado”, quando se ia para a cama sempre se 
“santiquava”. Sempre assim. Sempre pedia pelos filhos e pela mulher. E isso marca a pessoa, pelo menos quando 
uma pessoa não está formada… 

E- Hum, hum. 
M- … e pouco a pouco vai vendo em casa sempre, no? Lembro-me que a minha primeira comunhão "fize-a", 

mas… a minha mãe não assistiu à missa nem nada. Fui eu com o meu pai, só. E logo já “pues” trabalhar em 
diferentes sítios, trabalhei num hospital, que eu sempre tive a ilusão de ser enfermeira, sempre digo que sou uma 
enfer… uma enfermeira frustrada, porque não consegui sê-lo. Aa… trabalhei aa, no hospital que era… movido por 
mu… por freiras, por freiras, sim. Freiras. 

E- Hum, hum. 
M- Havia… me meteu lá uma irmã, chamada a irmã Mari Paz. 
E- Sim. 
M- Sempre me recordarei. Que era muito amiga do meu pai. Porque o meu pai “́ teve” operado do estômago, 

“́ teve” operado não sei quê e então parece que fez bastante amizade com essa… freira e como sempre me ouviu dizer 
que gostava de ser enfermeira, pois falou com essa… irmã e a irmã meteu-me lá no quirófano. Lembro-me da 
primeira operação a que assisti, foi uma operação de joelho, luego dos olhos, luego assisti a um parto, a um parto de 
“cesária”. 

E- Hum, hum. 
M- São… coisas que não, não se esquecem, não? Sempre ficam aí. Mas tive que sair. Eu levava muito mal com 

a freira do… do quirófano da sala de operações. 
E- Aa… Quiró…? 
M- Quirófano. É a sala de operações. 
E- Quirófano. 
M- Donde operam e tal.  
E- Hum, hum. 
M- Pois, aí estava uma enfer… uma freira que… cuidava de tudo isso e não nos levávamos nada bem. 
E- Hum. 
M- E então ela ao final quando “seguiu desplaçar-me” e mandar-me para… para donde se lava a roupa. 
E- Hum, hum. 
M- E eu um dia disse aos meus pais que não, que eu não estava no hospital para lavar roupa, que eu queria era ser 

enfermeira. Então tiraram-me daí… 
E- Desculpe, quando foi para o hospital que idade tinha? 
M- Uns catorze anos, “tenderia”. 
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E- Esteve dois anos… 
M- Dois anos. 
E- No… no médico? 
M- Si… Não, não! Dois anos com o médico, entre o médico e isso fui a outro, a outra casa, porque claro, pagava-

se muito pouco, naquela época, eu lembro-me que eu creio que na casa do médico eu cobraria “pues”… quatrocentos 
escudos, ou assim. E claro, se havia alguém, haviam as famosas mulheres que andavam sempre a mudar as raparigas 
de um sítio para outro. Como agora há o fundo de desemprego? 

E- Sim. 
M- Pois antes era uma mulher no povo, na terra que se encarregava disso. 
E- Hum. 
M- Então, por exemplo: você precisava de uma rapariga, ele ia falar com os pais dessa rapariga que à sua vez 

tinha sido contratada por ela para outra casa. 
E- Hum, hum. 
M- Entende? 
E- Hum, hum. 
M- Mas ela ia. É que a senhora tal, em vez de quatrocentos vai-te pagar quinhentos, “per” claro, cinquenta eram 

para ela. 
E- Hum, hum. 
M- Hum!? Entende o jogo daí havia? Pois em… em TN havia uma senhora que se encarregava disso. Então 

depois do médico… pois haverei ido alguma casa e já aí… Logo do hospital eu saí e fui para Porto, para Porto para 
o… para o Norte. 

E- Sim. 
M- Com… com uns senhores de Lisboa, mas ia só a cuidar o senhor, um senhor mayor. 
E- Que idade tinha (Imperceptível)? 
M- Pois “tenderia” quatorze anos. 
E- Hum, hum. 
M- Quatoze anos, tinha. 
E- Hum, hum. 
M- E… e fui para Pr e aí estive três meses. O senhor estava operado do estômago, havia ficado viúvo enquanto 

“́ teve”…, enquanto foi operado, tinha muitos problemas de…”psicólogos” porque claro, “́ táva” operado quando a 
mulher morreu, que não sabia nada e… tudo isso, pois estava o pobre bastante mal. Mas eu estava para tudo; tinha que 
lhe fazer comida, tudo. A filha vivia cerca de TN, era professora. 

E- Hum, hum. 
M- E cada dois meses ia lá acima a vê-lo, era um… uma casa que ele tinha lá de, nisto ao pé do mar. 
E- Sim, sim. 
M- Ao de mais viviam sempre em Lisboa. 
E- Sim. 
M- E… aí “́ tive” a… pus-me doente e… tive que me vir embora. Vim para casa dos meus pais. Logo daí, pois 

assim andei, de uma casa a outra. “́ Tive” em Santarém, a trabalhar, também; aí “́ tive”… como um ano e daí já fui 
para Lisboa. Já me meti numa casa em Lisboa. 

E- E em Santarém, era também…?  
M- Era. 
E- (Imperceptível) em casa? 
M- No. Fazia tudo em casa. Tudo em casa. Estava interna. 
E- Hum, hum. 
M- Com os… Mas aí estava com um miúdo com ano e meio, ou assim. Todo o dia com o miúdo, a senhora 

vinha a comer, com os outros filhos e o marido e eu tinha a comida preparada… 
E- Hum, hum. 
M- … a casa fazia-a eu, tudo. 
E- Hum, hum. 
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M- Como uma, como a dona da casa. 
E- Hum, hum. 
M- O único que não fazia era a compra. 
E- Hum, hum. 
M- Quando muito o pão, do dia e nada mais. 
E- Hum, hum. 
M- Acompanhava os miúdos a… ao colégio, mais que ao colégio à camioneta, do mesmo colégio, passava a 

buscá-los e… e nada. E se fazia. 
E- Ainda não tinha dezoito anos!? 
M- No. 
E- Teria?… 
M- Com… com quinze anos deixei essa casa e fui para Lisboa. 
E- Hum, hum. 
M- Para casa de um médico do coração. 
E- Hum, hum. 
M- Que havia sido… médico de Salazar. 
E- Hum, hum. 
M- E… que era muito boa gente, mui não sei quê. Donde pior me senti e donde mais tempo estive. Eram… 

racistas. 
E- Hum, hum. 
M- Aa… pagavam…e eu agora, claro, olho para aquela época e digo: quanto pagavam. Pagavam mil escudos, 

ao mês aos meus pais, para eu lá estar. Era o matrimónio e três filhos. Era se… comidas aa… jantares quase todos os 
fins de semana, com gente que tinhas que andar, servir tu, porque eu estava sozinha… 

E- Hum, hum. 
M- … a servir com a bandeja, no era que a bandeja ficasse em cima da mesa e… e esto, no, no. O vinho, tudo, 

tudo eu tinha de fazer, servir tudo. Logo tinha uma casa em Estoril, donde íamos cada… tempo, também; que havia 
que limpar, com su jardim, tudo e aos fins de semana, todos os fins de semana íamos a, cerca de TN, à casa dos pais 
dele, porque ele dava consulta também ali no… 

E- Hum, hum. 
M- … na terra. Então aí tinha, a mãe dele tinha também uma rapariga mas os quinze, quando eu ia a rapariga 

tinha… folga ela… 
E- Hum, hum. 
M- … e tocava-me a mim fazer tudo. 
E- Hum, hum. 
M- Eu tinha, cada quinze dias podia ir a casa; o Sábado, sair o Sábado de manhã e voltava ao Domingo depois de 

comer. Era as festas que eu tinha. 
E- Hum, hum. 
M- E aí conheci o meu marido; tinha quê… dezasseis anos. 
E- Hum, hum. 
M- Conhecemos-se a… em TN, numa… feira que há e… aos três meses estavamos casados. 
E- Não se conheciam as famílias? 
M- Não. 
E- Conheceram-se vocês. 
M- Conhecemos-se a gente, eu ia com a minha irmã e uma amiga, tinha ido passar o fim de semana a… a casa, 

fomos à feira, uma feira tradicional de todos os anos que há ali os segundos quinze dias de Março. 
E- Hum, hum. 
M- E ele ia também com dois amigos, um deles eu conhecia e começámos a falar e… “… e vamos ao cinema à 

noite;” eu pedi ao meu pai, porque o meu pai para isso era muito… recto: “− Com quem vais ao cinema?” “− Pois 
vou com Anabela, vou com a Amélia…” Tal… Lá nos deixou ir ao cinema e… e começámos a sair, vamos, 
começámos a sair que… perguntou-me donde eu trabalhava, o que é que eu fazia… ele também estava em Lisboa 
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em casa de uma irmã e… e nada. “Adeus, adeus, já nos escreveremos.” Ao fim de semana seguinte, como eu vinha 
outra vez para a Golegã, ele apareceu lá, na casa donde eu trabalhava. 

E- Hum, hum. 
M- Claro, ali não havia ninguém, mas havia uma pessoa que se encarregava de toda a… a casa, uma porteira. 
E- Sim. 
M- E… na Segunda Feira quando eu lá chego diz-me; “− Olha, “́ teve” cá ontem um rapaz assim, assim…” E 

eu digo, este es fulano tal. À tarde aparece-me com uma irmã. Com uma irmã com quem vivia. E a senhora disse-lhe: 
“− Pois se, se os pais deixam sair, eu deixo-a sair, porque lhe toca um dia à semana.” Que eu não sabia que me tocava 
uma tarde à semana a sair, porque nunca me tinham dito! 

E- Aí só na altura do namoro é que… 
M- Aí foi quando me disse que… Mas havia muitos problemas porque ele escrevia-me, as cartas tardavam em 

chegar porque não mas davam no dia em que recebiam. Eu saía, por exemplo, um… sábado um… uma quarta-feira 
que me tocava sair às três da tarde para as sete tinha que estar em casa. Não havia… ele estava sem trabalho e… nada! 
Já o apresentei aos meus pais, o meu pai pois esso: “− Que se vem aqui você (já sabe como dizem), se vem você com 
boas intenções será bem vindo e se não, pois vai-a-se embora e tal que ainda está a tempo.” Tudo isso, não? E… e aos 
três meses disse-me: “− Olha, ou nos casamos, ou eu assim não sigo.” 

E- Ou…? 
M- Eu assim não sigo. Disse-me ele. Nada! Cheguei donde os meus pais e: “− Vou-me casar.” “− Ah! Muito 

bem!” No… tinha dezasseis anos, eu é? No foi… essa coisa dizer: Como te vais casar? Tão jovem…  
E- Hum, hum. 
M- …sem trabalho! Não, não me disseram nada. Em seguida começaram a arranjar os papéis e nos casámos. 
E- Hum, hum. 
M- Fomos a viver para casa da minha sogra que tinha…dessas casas “antiguas”, sem luz, nem “áugua”, mas 

tinha dois andares. A gente ficou lá em cima, eles ficaram em baixo e bá. 
E- Em Lisboa, não!? 
M- Não, não. Em TN. 
E- Não. Em TN!  
M- TN. 
E- Deixou então essa casa do médico? 
M- Deixei tudo. Claro, deixei aquilo para casar. 
E- O médico do Salazar… 
M- Claro! Deixei para casar. 
E- Hum, hum. 
M- E… e nada! Casámos e, claro! Não nos conhecíamos e a coisa ao princípio não foi nada bem. Em cima sem 

trabalho, ele ia… de vez em quando trabalhar com o meu pai, como em toda, ainda… se iam chamando pois meu pai 
ia com ele tra… era padeiro, muitas vezes encontrava algum trabalho de padeiro para uns… aí quinze dias, ia…bá 
vivíamos. Logo os meus pais ajudavam-me, a minha sogra também, eu sempre me dei muito bem com ela, com os 
meus cunhados, de maravilha, tratavam-me como uma mais da casa e… nada!, logo nos casámos; vinte e nove de 
Junho do 75 e… logo passámos à, fomos a viver para casa da minha mãe, porque ele zangou-se com um irmão e não 
queria lá estar e em Fevereiro, do ano seguinte, de 76, disse-me que como não tinha trabalho ele ia-se, ele ia-se embora, 
ia para o estrangeiro. Ele tinha um irmão em França… 

E- Sim. 
M- Mas ele dizia que para França não queria ir. Que vinha para a Espanha a ver o que é que encontrava. E então 

juntou-se com outro amigo e vieram para Espanha e… deram aqui com San Sebastian; e quando viu isto, aqui ficou. 
Gostou muito disto, dizia-me pelas cartas que era muito bonito e tal, mas tão pouco encontrava trabalho. Então foi para 
as minas de Leon. 

E- Hum, hum. 
M- Em… Vila Belino e aí “́ teve” a trabalhar também até que se terminou o contracto, mas outra vez voltou para 

aqui. Porque a ilusão dele era vir para aqui. E aqui “́ táva” um amigo dele, em Renteria. 
E- Sim. 
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M- Um povozito aqui cerca. E… disse que baixas do… do autocarro e vês: “− Isto é fulano.” Começaram a falar 
e… nada! Já os meteu em casa dele, ele encontrou-lhes trabalho e tudo isso e… e logo, em Março vim eu. Em Março 
mandou-me uma carta a dizer que “… quando queiras podes vir que eu aluguei um quarto” e… aqui estou. E eu vim 
para cá em seguida. Tinha um quarto alugado em Renteria. 

E- Em Março de 76? 
M- Sim. Ele veio em Fevereiro e eu vim em M… Não, ele veio em Março e eu vim em Junho. Eu vim aqui a 

fazer um ano de casada. 
E- Sim. 
M- Eu vim em Junho. Ele em Março e eu em Junho.  
E- Sim. 
M- Ele tem sempre três meses mais  de, de… Espanha que eu.  
E- De San Sebastian. Sim, de Espanha. (Sorriso) 
M- Sim. (Sorriso e risos de E.) E, e eu tinha uma coisa aa… de, de… de, do estrangeiro. 
E- Sim. 
M- Tinha uma coisa completamente… sempre dizia, pensava que no havia cães, tinha uma… (movimentação 

física da entrevistada) 
E- Com licença. 
M- Isto fazemos ao contrário? 
E- É ao contrário, é (arranjos no gravador)… 
M- Mas assim está para baixo. 
E- Desculpe estar a interromper. 
M- Isto é que não está… Este não está ao contrário? 
E- Não, é assim. Só que… não pode prender assim. Isso.  
M- Sim. 
E- Desculpe lá. 
M- Aa… 
E- Pensou sempre… que não havia cães?… 
M- Sim. Eu sempre pensava que não havia cães. 
E- Sim. 
M- O estrangeiro para mim era que não havia cães. Que não havia… era como um… um sítio idílico. 
E- Hum, hum. 
M- Aa… não havia animais na rua, que tudo eram um jardim, casas bonitas. E chego aqui e…claro, vi o, o 

pouco que me ensinaram foi da estação a Renteria, era o normal. 
E- Hum. 
M- O normal. Eu não tinha visto a “Concha” ∗. 
E- Hum. 
M- Não tinha visto o, o bonito no, no me ensinaram no primeiro dia. 
E- Hum. Pois. 
M- Claro! Porque, claro, Renteria é para o outro lado, foi sair e marchar. E eu dizia: “− Aqui esto no sei se me vai 

a gostar, porque…” “Incluse” passámos por sítios entre Renteria e San Sebastián bastante esc… escuros! Como é 
Pasajes e… dois "povozitos" que estão en el meio. 

E- Hum, hum. 
M- E eu dizia assim: “− Isto é pior que TN.” 
E- Hum, hum. 
M- Não tem luz, não tem… e eu calada e… a ver o que é que passava, claro! E… pois nada!, meteu-me numa 

habitação de uma família, era uma senhora e a mãe que… alugavam os quartos… 
E- Hum, hum. 
M- … com direito a cozinha. 

                                                                    
∗ Designação da baía de San Sebastián na linguagem local. 
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E- Hum, hum. 
M- Eram duas bruxas! Que eu dizia ao meu marido: “− Não sei se voy aguentar muito aqui.” Entre o mal que  

nos levávamos os dois, porque não nos conhecíamos, e a senhora sempre a… a espreitar o que é que eu andava a 
fazer dentro dos meus domínios, porque claro, para mim a minha casa era o mau quarto. Eu tinha a minhas aa… 
lençóis, eu tinha os meus cobertores, eu tinha tudo isso meu! Não sei porque é que ela tinha que ir, quand… quando eu 
saía ia ver ao quarto o que é que eu tinha, porque eu punha coisas em sítios que logo na… não encontrava en su sítio. 
Então eu dizia: “− Ou pões-me a trabalhar, ou aqui dá-me algo.” Então fiz uma “amistade” com uma pessoa dali, 
uma… que tinha duas miúdas aa… e disse-lhe: “− Busca-me trabalho.” Sem saber falar quase espanhol. 

E- Hum, hum. 
M- Dizia: “− Busca-me trabalho que eu quero é trabalhar.”  E pus-me a traba… Pus-me al mês de estar em San 

Sebastian pus-me a trabalhar, numa casa, pessoas excepcionais. Era um matrimónio, já mayor, com uma filha casada 
que vivia com eles; e um filho que era “pilotari”, mas que vivia muito em Cuba. 

E- Pilotari? 
M- Era… Sim. “Cesta punta”, com uma cesta na mão e jogam. 
E- Aaa!! Jogo! 
M- Há muito em Cuba. 
E- Sim sim, sim, sim, sim, sim, sim. 
M- Sim. “Cesta punta”, chama-se. Pois… 
E- Desculpe, diz-se assim? Sim, sim. 
M- Sim, sim. Ele era “cesta punta” e eu não o conheci…, “́ tive” muito tempo, nessa casa, sem o conhecer até 

que ele veio para fazer a… a tropa. 
E- Hum, hum. 
M- Então foi quando o conheci. Era um… um rapaz de vinte e algo anos, belíssimas pessoas, todas. Me 

ensinaram, pois tudo. Pouco a pouco, porque não sabia falar. A mim, dizia-me de limpar as janelas, dizia: “− Limpa 
las ventanas.” E eu no limpava, claro! (Sorriso) No é que no limpava, é que no sabia. Limpiava porque via que “́ táva” 
sujo e havia que limpar, no? E “táva” todo o dia sozinha, também, hasta às três que vinham a comer… 

E- Hum, hum. 
M- … comiam, eu comia com eles e logo eu me ia a casa. 
E- Hum, hum. 
M- E aí estive bastante tempo. Até que a minha irmã veio… aqui passar umas férias e… e a filha “́ táva” grávida 

e não podia estar sem uma rapariga porque “́ táva” a passá-lo, tinha uma gravidez muito má. 
E- Hum, hum. 
M- E eu disse-lhe que los queria muito mas que eles tinham que buscar outra pessoa para, para cuidar a… a filha, 

no? Porque eu ia estar um mês fora… 
E- Hum, hum. 
M- … vamos, ia “́ tar” um mês sem poder ir trabalhar, que vinha a minha irmã e tal e que… Então buscaram a 

outra e eu s… e sempre me disseram quando precisares damos-te informes. 
E- Sim, sim. 
M- Aa, nada! A minha irmã foi-se embora, “́ teve” aqui um mês com a gente, muito bem. Passou aqui o mês de 

Julho e quando ela se foi embora pois eu… pensei em buscar trabalho outra vez e vim trabalhar aqui para esta torre, 
que há aqui… mesmo ao lado. 

E- Sim. 
M- É, aqui é o trinta e ali é o trinta e dois. 
E- Sim, sim, sim. 
M- Pois uma senhora que tinha um miúdo de quatro anos e um de três meses, então ela queria uma pessoa para 

cuidar os meninos, para estar em casa; porque ela tinha de começar a trabalhar, porque aqui são três meses que dão 
para a… 

E- Hum, hum. 
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M- … para as que estão trabalhando. E eu disse-lhe: “− Pois sou Portuguesa, tenho isto…” Aos dois dias 
chamou-me e disse-me que, que eu… vamos, que lhe gostou como é que eu tratei os meninos quando a fui ver e tal e 
ali ca… fiquei eu a cuidar de um miúdo de quatro anos, que ia à escola, e o bebé…  

E- Bebézinho. 
M- …e a casa. Ela vinha às três, para comer e o marido era viajante. E então havia semanas que estava e semanas 

que não estava. E… e em tudo isto, pois as relações com… o “senhor J.” foram melhorando. Pouco a pouco iam 
melhorando, claro! Já se íamos conhecendo, pêro, tinha um carácter muito Português. 

E- Hum. 
M- Esse que… “Eu sou o marido e eu mando e…aqui não olhas para ninguém. Aqui no…” muito absorvente. 
E- Hum, hum. 
M- Muito ciumento. 
E- Hum, hum. 
M- E havia sempre algum problema por isso. E eu nessa casa “estuve” até que o menino fez cinco anos, o mais 

pequeno. E entretanto o meu marido “́ teve” n… no fundo de desemprego, porque ele esteve a trabalhar em… 
Fuenterrabia… 

E- Sim. 
M- … um “espigon”. “́ Teve” a trabalhar lo, no que  era antes a praça de toros. 
E- Hum, hum. 
M- Aqui em San Sebastian; que fizeram a casa. 
E- Na construção. 
M- Na construção.  
E- Hum, hum. 
M- Logo “́ teve” no “Peine dos Ventos” não sei se a… senhora…? 
E- Não. 
M- … Já foi a ver? 
E- Não. 
M- Pois é uma obra… excepcional. “́ Teve” aí a trabalhar e daí já ficou no fundo de desemprego. 
E- Hum. 
M- “́ Tá” a ver, eu trabalhava aí, tivemos assim… com quatro meses, ou assim, e não encontrava nada. E… um 

dia já, a senhora da casa chamou-me, do trabalho e aqui vivia uma amiga dela. 
E- Sim. 
M- E disse-me: “− Vai a falar com fulano…”, um senhor daqui da casa, “… porque Concha…” se 

lhe…chamava-se a que vivia aqui… 
E- Sim. 
M- …”disse-me que vão ficar sem porteiro…” 
E- Hum, hum. 
M- …”porque se vai, vai para o… jubilar-se.” Como é que se diz? 
E- Aa, re… reformar-se? 
M- Reformar-se. “− Vai-se reformar e vayan a falar.” Então viemos falar com as pessoas daqui, com o presidente 

e tudo isso, fizeram-nos uma entrevista aos dois, não tínhamos filhos e… e disseram que “vale!”, que muito bem, 
que… nos aceitavam e tal e… e começou a passar o tempo e não nos chamavam. E viemos a falar com o presidente 
outra vez, que ele disse que ele já tinha dado permisso para que começássemos a trabalhar, que não sabia o que é que 
passava. Er… era o meu marido que vinha trabalhar, eu seguiria na outra casa. Fomos falar com o administrador… 

E- Hum, hum. 
M- … com a pessoa que levava todos os assuntos e punha-nos um monton de problemas! Até que o meu 

marido disse:”− Que é, me parece que é porque eu sou Português…” 
E- Hum, hum. 
M- …”e aqui haverá algum problema.” E por fim fomos falar en sério com o presidente e dissemos-lhe que o 

administrador estava pondo muitos problemas en… para entrarmos a trabalhar. Então, o presidente falou com os 
demais… 
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E- Hum, hum. 
M- … e ao dia seguinte “́ távamos” a trabalhar aqui. 
E- Então e acha que foi por ser Português? 
M- Sim, sim., porque… No por ser Português senão que, depois soubemos que uma rapariga que vinha aqui a 

trabalhar, também, o marido também tinha ficado no fundo de desemprego… 
E- Hum, hum. 
M- … e “́ tava” a meter e ver se conseguia meter aqui o marido, que me parece muito normal. 
E- Hum. 
M- Eu creo é que as pessoas teniam que ser mais sinceras e dizer: “− Olha, espera aqui porque há isto e isto, a 

ver.” 
E- Hum, hum. 
M- Não andar por detrás… 
E- Hum, hum. 
M- …a estragar a vida total a duas pessoas, no? 
E- Hum, hum. 
M- E, e soubemos isso, no passa nada. A rapariga sigue vindo a trabalhar aqui e…nada; falamos e normal. E… 

eu segui ali a trabalhar até que um senhor daqui, que era… trabalhava para indústria, tinha uma, a mulher era bastante 
doente, de asma e de tudo isso e… do coração, e propôs-me vir trabalhar para a casa dele, porque como estava eu aqui 
em baixo a que a mulher podesse, num momento dado, chamar pelo telefone… 

E- Hum, hum. 
M- E eu ir lá acima… 
E- Acudir. 
M- … acudir. Falei com a outra senhora, disse-lhe: “− Passa isto…” Em cima eram menos horas. 
E- Sim. 
M- E, e o dinheiro era o mesmo. 
E- Hum, hum. 
M- Eu tinha oportunidade de ajudar um pouco o meu marido aqui, porque isto estava feito uma porcaria, porque 

“́ táva” aqui um senhor de sessenta e cinco anos a tomar conta disto; tivemos que lavar tudo com água e sabão, de 
joelhos. 

E- Hum, hum. 
M- Vamos, tudo! Era horrível os, os vidros de, da rua não se viam, da porcaria que tinha. Vamos que tivemos que 

pôr tudo muito ao dia, porque é claro estava tudo e… e a senhora disse-me: “− Pois com muita pena, mas…” Que ela 
não podia pagar mais. E menos prescindir essas horas de mim. 

E- Pois. 
M- E então eu vim para aqui, vim para aqui e… em vez de entrar às oito da manhã, entrava às onze. E claro essas 

horas tinha para… poder ajudar-lhe um pouco, no? E, e tive muito gosto lá, numa senhora, maravilhosa. Vivia com 
o… o sogro, que tinha 100 anos; fez 101 anos. Era uma pessoa que te falava da guerra de Cuba, de tudo isso, que 
“́ táva” da cabeça maravilhosa. Eu levava muito bem com ele, de vez em quando dava-me dois duros para tomar um 
café, quando um café vale cento e picos pesetas… (Risos; sorriso de E.) Mas, claro, ele no… consciente dele…  (Eu 
tenho que ir ali – referindo-se à portaria). 

E- Muito bem, muito bem. 
M- Eu vou... (Risos. Breve interrupção da Entrevista por a entrevistada se ter levantado para abrir a porta do 

prédio de que é porteira) 
M- ...Pois isso, cuidei essa senhora,  e logo… começámos com… que queríamos ter filhos e eu não ficava 

grávida. E… 
E- Desculpe, só para eu me situar, quando mudou para aqui?… Portanto, morava… 
M- No ano oitenta e um.  
E- Oitenta e um. 
M- Vivíamos em Renteria. Do setenta e seis até oitenta e um… 
E- De setenta e seis até oitenta e um viviam lá!? E aí vinha trabalhar aqui neste prédio?… 
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M- Sim, vinha. Sim, vinha. 
E- Em oitenta e um é que ficou aqui?! 
M- Sim no oitenta… bueno, o meu marido começou a trabalhar aqui no oitenta, mas entre que nos pintaram a 

casa, fizeram um pouco de reformas que a gente queria, aa… entrámos a viver aqui no oitenta e um. 
E- Sim. 
M- E pois isso,  eu seguia trabalhando, aqui e já no oitenta e dois, ou assim, foi quando eu comecei a trabalhar… 
E- A andar ṕ ra, ṕ ra esta senhora e o pai dos cento e um anos. 
M- … aqui em cima, nesta senhora e o… si, fez cento e um anos. Su ilusão era fazer cento e um anos, conseguiu 

fazer cento e um anos e um dia à noite ficou como um passarito dormido, e até hoje. Ele está lá… à espera da gente. 
E… então começámos com isso, que queríamos ter filhos e… a verdade é que eu nunca tinha feito nada para não os 
ter. 

E- Hum., hum. 
M- Mas, não ficava grávida, e aí começaram outra vez os problemas. “− Que se a culpa es tua, que eu não tenho a 

culpa!” E tudo isso. Por sempre há um culpable. 
E- Hum, hum. 
M- Tem que haver sempre um culpable, parece que… e, e nada. Eu visitava todos os médicos havidos e por 

haver; todos me diziam, uns diziam que eu tinha algo, outros que eu não tinha nada, hasta que, lembro-me que antes 
da, de um Natal, no oitenta e dois… ou no oitenta e três… 

E- Hum, hum. 
M- … fui a um e..., um rapaz jovem,  que me disse: “− Ao seu marido lhe ti… já o viram, também?” “− E pois 

não. Sempre tenho sido eu.” E disse-me: “− Você tem a cartilha da seguridad social?” Que é ter o médico de graça. “− 
E que sim, tenho.” “− Pois passado o Natal, você marca uma consulta no hospital, para o doutor tal…” Que era ele, 
nas consultas externas que há… (Ruído de relógio de sala a dar horas) 

E- Sim. 
M- … mas, aparece com o seu marido ali. E fomos lá os dois e fizeram-lhe umas provas a ele e se via que quem 

tinha o problema era ele. 
E- Hum, hum. 
M- Tinha um massoespérmia, que nesse momento não se vê o que é e… a verdade é que passou bastante porque 

fizeram-lhe provas… 
(Interrupção da gravação para virar a cassete, do que decorreu a perca de 1h de entrevista, posteriormente repetida, 

aquando da 2ª entrevista a M. ). 
… E a gente “́ teve” com os outros. A gente a outra parte não… não conhecemos. A entrevistada refere-se à 

APLE-Associação Portuguesa-Luso-Euskalldun, de que, conjuntamente com o marido, foi membro fundador) 
E- Pois. 
M- Não sabemos quem são, nem nada. Havia gente bastante, que valia bastante! Logo havia algo, pois que… o 

típico que manda, que gosta de mandar e ainda que numa reunião se diga que se vai fazer assim, assim, assim, ele 
chega à reunião e muda tudo. E isso o meu marido não! Porque é assim de recto e se tem que ser assim, tem que ser 
assim! E… e isso ao final, entre isso, entre… que veio cá o alcalde de não sei donde, com não sei quem e que se fez, 
toda a festa foi todo ao contrário, o meu marido para isso não vale. Ele é muito amigo de ajudar, de fazer tudo, mas 
não… e disse: “− Tenho muita pena, mas eu aqui, até aqui eu cheguei. No posso fazer mais e… e não “́ táva” para 
estar a perder o tempo, claro!  

E- Hum. 
M- E víamos que tão pouco tínhamos… e mais, também se meteu mais porque parece que iam fazer uma 

capelinha à virgem de Fátima. 
E- Hum, hum. 
M- Com a… que a Câmara ia dar um pouco de terreno para fazer. 
E- Hum, hum. 
M- E ele como quer tanto à Virgem de Fátima disse: “− Ai, eu quero estar metido aí, não?” Mas depois quando 

viu que não… que o da capelinha não… parecia que não tinha… sítio, “aunque” agora parece que “́ távam” a dizer 
que sim, que já tinham o terreno. E… tínhamos a falado já com um arquitecto que é amigo nosso, para que fizesse o 
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desenho, sem… sem estragar muito a estrutura de, do terreno donde ia e tal… E a última vez que “́ teve” ele com 
um… um senhor que estava lá metido também, disse que sim que já tinham o terreno, e… e ele já me disse: “− O dia 
que, que for preciso eu vou lá, porque é a Virgem de Fátima, claro. E… e irei à…” mas não víamos continuidade. Eu 
tinha muita ilusão por um… por uma biblioteca Portuguesa aqui. 

E- Hum, hum. 
M- Porque temos muito bons autores, Portugueses, do século dezanove e tudo isso. 
E- Hum, hum. 
M- E… não via, no. Logo dão muito, queriam uma professora para as crianças, pero não havia suficientes 

crianças, porque ou juntávamos todos San Sebastián e arredores para ter… 
E- Hum. 
M- Pero, claro, tínhamos de andar com as crianças de um lado para o outro e hoje em dia estão tão metidas em 

todas las, todas tantas em tantas coisas que era muito difícil que, que juntássemos todas as crianças para que o governo 
pagasse a uma professora para estar aqui. 

E- Hum, hum. Pois, tem que haver o mínimo, tem. 
M- Claro! 
E- Eu conheço umas professoras de Português, aqui, e o lugar delas só, elas só se justificam se… 
M- Claro! 
E- … houver o mínimo de crianças. 
M- E há! O mínimo haverá. 
E- Mas a… Mas a…pronto, em certas… 
M- Claro, em diferentes, porque Pasajes, por exemplo, Trintxerpe é um povo que tenderá. 
E- Têm, só que… 
M- Si. 
E- Em (Imperceptível) 
M- Claro. Trintxerpe também é um povo que tem muita criança Portuguesa. Outra coisa é que os pais queiram, 

ou não. Porque, claro, encontramos-se logo, en essa associação, estavamos todos fazendo uma, uma reunião de 
Portugueses e falava-se mais Castelhano que Português e isso o meu marido punha-lo mau: “− Mas estamos aqui a 
falar o quê?” Porque em cima nem falavam, nem Português, nem, nem Espanhol. 

E- Hum, hum. 
M- Juntavam uma mistura, que nem se esforçavam por falar Português. 
E- Hum, hum. 
M- E, e isso não… pelo menos se vês que a pessoa está-se a esforçar e se diz: “− Oh! Está-se a esforçar mas não 

lhe sai, não?” Mas não, não se via isso, tão pouco. 
E- Hum, hum. 
M- A pessoa começava a falar e, e hay algumas que falam muito Castelhano, é! E empenham-se em falar 

Castelhano. 
E- Hum, hum. 
M- E depois se não sabes, pelo menos quando estás com os da… do teu país, pois intenta falar bem a tua língua, 

no? 
E- Hum, hum. 
M- Não sei, eu também ás vezes peco, (sorriso) com a minha filha, de falar mais… vou ao fácil; e o fácil para 

mim é o Espanhol, não? 
E- Pois… 
M- Mais aqui, não? Mas sempre me esforço por falar-lhe o pouco… que ela “́ tá” em casa, pois falar-lhe o 

Português porque é uma língua que ela pode aprender sem ter que pagá-la. Porque o Inglês, o Francês, tudo isso, se no 
lo pagas não vais aprender nunca, não? E… 

E- Portanto, o Português que ela aprende é aqui em casa?! 
M- É em casa. Só em casa e… quando vai a Portugal. Este ano “́ teve” lá um mês com os meus cunhados e lá 

“́ teve” e… segundo eles, fala maravilha. 
E- Hum, hum. 
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M- Fala bem. Passa é que… quando quer algo do pai fala melhor. (Risos de ambas) Sim. Às vezes o pai já lhe 
diz: “− Se não falas em Português…” Então fala Português. 

E- E antes, antes de vir? Portanto, vocês vieram… veio o seu marido primeiro, não é? Por questão do emprego!? 
M- Sim. 
E- Aa… esse período…?… 
M- Eu creio que emprego e com dezoito anos que tens, pois… inquietudes. 
E- Ah! 
M- Diz lá aa… 
E- Hum. 
M- Diz o emprego porque neste momento não tinhas trabalho e tudo isso.  
E- Hum. 
M- Mas eu creio que sempre a coisa dele sempre foi sair fora. 
E- Hum, hum. 
M- “́ Tivemos” em Paris, quinze dias, a passar o, o Natal…,  
E- Hum, hum. 
M- … com os meus cunhados e houve possibilidades de ir viver para ali e eu não gostei. Sempre me tirava para 

aqui. 
E- Hum, hum. 
M- “́ Tive” lá quinze dias, em Dezembro,  gostei muito de ver a neve, que era a primeira vez que via a neve… 
E- Hum, hum. 
M- … gostei muito, aa… passei muito bem isso, mas…donde “́ táva” San Sebastian, “́ táva” San Sebastian. 
E- Hum, hum. 
M- E podíamos “́ tar” lá, ahora e… podíamos “́ tar” melhor, ou pior! Não se sabe, não? Mas… não sei, ele 

também desde o princípio quis estar aqui; quis ficar aqui. Tanto que esteve em Leon, esteve, tudo e não, ele também 
sempre era a, a coisa de… de vir para aqui para San Sebastian. 

E- Hum, hum. 
M- É, você não viu ainda San Sebastian de noite? 
E- Sim, sim, sim. 
M- Ah! Que é uma maravilha, verdade que sim? (Risos) 
E- (Sorriso) Aquela iluminação é…é… 
M- (Risos) Olhe, uma vez veio no, no jornal uma anedota. Você já sabe que a Deus, se lo vê sempre num 

triângulo com um olho dentro?… Aqui pelo menos quando… querem desenhar a Deus,  fazem um triângulo e um 
olho dentro. 

E- Sim. A visão… sim. 
M- A visão que é de Deus, no? E… saía-lhe uma lágrima e dizia: “No es por nada, mas parece-me que aqui foi-

se-me a mão” Como dizendo, fize-o tão bonito que até eu choro da emoção, não? 
E- Sim, sim, sim. 
M- E, e… (Risos de ambas) … todos os Portugueses que a gente trás, note uma coisa, somos embaixadores das 

duas cid… dos dois Países. 
E- Sim. (Sorriso) 
M- Vamos lá, pomos isto uma maravilha. 
E- Sim. (Sorriso) 
M- E daqui… 
E- E , e aqui… 
M- … levamos gente lá. Entende? (Risos de ambas) Eu às vezes digo: “− J. temos que fazer uma medalha.” “− 

Queres fazer uma medalha porquê?” Vamos lá, es todo o mundo: “ Es que…donde viveis? Donde a ETA?”. (Risos 
de E.) Entra-te assim uma coisa… (Risos de E.) Costumo dizer: “− Não costumamos andar lá com a metralheta 
debaixo do braço, éh?”. (Risos de E.) E… este ano “́ tiveram” aqui os patrões da minha cunhada, com outro 
matrimónio do Norte, de Espinho, e os filhos do pa… dos patrões da minha cunhada. Ao mês, o patrão da minha 
cunhada estava aqui outra vez. No tinha passado um mês… 
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E- Sim, sim, sim. ( Sorrisos) 
M- … já aqui estava outra vez. Diz que gostou muito. E o outro matrimónio diz que vai fazer outro “migalheiro” 

para vir aqui outra vez. 
E- Hum, hum. 
M- E tivemos aqui o ano passado, que encontrámos na rua, um… uma “frogoneta” Portuguesa, com seis 

Portugueses… 
E- Hum, hum. 
M- … e uma criança, a perguntarem (em plenas festas de Agosto, que aqui não há nenhum hotel libre), a 

perguntar onde podiam dormir e… e ensinámos-lhe isto; fomos donde eles ao final terminaram dormindo em casa de 
uma amiga, porque não havia nenhuma habitação livre e assim e… gostaram tanto disto que fizemos uma pequena 
amistade por carta… 

E- Sim. 
M- … e também “́ tão” desejosos de vir aqui. 
E- De voltar. 
M- Porque iam daqui, mas iam para Itália. Já levavam francos, já levavam os flor… 
E- Hum, hum. 
M- … os… 
E- Liras. 
M- Liras, já levavam tudo; então não podiam ficar aqui. E… mas, faz pouco tempo aa… escreveram-me, pelo 

Natal escreveram, e estão dizendo, pois isso, a ver quando é que nos toca à gente de ir lá. 
E- Hum, hum. 
M- Que eles são de Braga. Querem que a gente lá vaya para voltarem aqui outra vez. Mas querem que a gente 

primeiro lá vaya, para poder pagar… (Riso de E.) … o que lhe fizemos aqui, que não nos devem nada, mas já sabe  
como são os Portugueses, não? E, e nada! Agora dedico-me ao ponto cruz. 

E- Hum, hum. 
M- Comecei a fazer e a pediatra da minha filha começou-me a, a meter o inferno  no…, porque eu não sabia 

fazer, nunca tinha feito. (Risos de E.) E começou-me a chatear “− E… você sabe fazer, e você vai poder fazer…”  
(Riso de E.) …e “atão”… Agora dediquei-me a isto e é as minhas horas livres… 

E- Mas tem muitos! 
M- Tenho muitos e todos os que ofereci e tudo. E… e me dediquei a isto agora, nas minhas horas livres, a isto e 

ao cão. Que não tínhamos, até ao ano passado… 
E- Ah! Sim. 
M- … que o trouxemos de Portugal. E… e eu gosto muito de estar em casa, sou muito caseira. A minha mãe 

costumava dizer que eu nasci para ama de casa. (Riso de E.) Porque eu gosto muito da cozinha, gosto muito de… 
(Risos de E.) …de meter-me um dia aí e começar a mover todos os armários e mudar tudo de sitio. Mas agora tenho o 
cão e não posso fazer tantas vezes isso. (Riso de ambas) Porque há que levar-lo à rua. (Sorriso; riso de E.) Mas vamos, 
está bem, está… compensa. 

E- Acha que a sua vida, aa… quais são os momentos de mudança? Na sua vida? Incluindo desde pequenina. 
M- Mudança? Hombre!, foi uma mudança muito grande quando me casei, que me casei muito jovem… 
E- Hum, hum. 
M- … com dezasseis anos; sem ninguém que explicasse o que é que ia… a deparar, porque, claro!, ninguém 

sabe mas, em conjunto, se houvesse alguém que me tivesse dito tudo, mais ou menos, que… casas-te pensando que a 
vida vai ser rosa sempre e não é assim. E logo a mudança, quando o meu marido foi para a universidade; isso ao 
princípio causou-me… porque vinham muitos amigos aqui. Ouvia-os falar de tudo e eu não podia meter-me na 
conversa. E creio que isso para mim foi um… um passo para que eu também me quisesse superar. Porque veio-me 
essa coisa à ideia de que ele está a crescer e eu cada vez estou a ficar mais baixa, porque foram um par de anos que eu 
fiquei sem amigas, destas amigas de parque. 

E- Hum, hum. 
M- Porque não saía con, con elas, porque eu estava aqui na portaria todo o dia e… e de repente encontrei-me 

sozinha, com amigos, que tinha, mas noutra, noutro nível, não? 
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E- Hum, hum. 
M- Mas esses amigos de parque que te juntas porque as crianças são pequeninas e brincam e isso, que não são 

amigas íntimas, mas necessitas disso, não? Porque é o dia-a-dia, o conviver… 
E- Hum, hum. 
M- … o explicar “… que a minha filha hoje fez-me isto e a minha fez-me o outro.” As experiências essas, não? 

Perdi isso, quando a minha filha tinha dois anos, deixei. Deixei o parque, porque ele começou a estudar e foi quando 
eu comecei a… a…, porque entretanto, enquanto ele fez o graduado e fez o acesso, eu sempre saí. 

E- Hum, hum. 
M- Foi o momento que ele entrou na universidade. Logo os fins… 
E- Quando fizeram a contratação, não é? 
M- Claro. Não, o contrato fizeram-me agora, quando ele já era… a mim o contracto fizeram-me no noventa e 

um. 
E- Ah! Só, só depois do “Erasmus”. Sim, sim. 
M- Só quando terminou. Foi para ir ao “Erasmus”. 
E- Só, exactamente. 
M- Logo, quando ele voltou, ele só lhe fizeram para seis meses. 
E- Sim, sim, sim. 
M- Quando ele voltou disse: “− E ahora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer?, pois vou querer 

que sigo estudando para ver se entro no… no… de funcionário.” Então voltei a pedir e já me fizeram indefinido. 
E- Hum, hum. 
M- Já não… eu já não voltei a ir ao parque. Logo também foi um… cinco anos que eu sempre saí sozinha com a 

minha filha; Sábados e Domingos, porque ele tinha de estudar. 
E- Hum, hum. 
M- E então chegaram-me a perguntar se eu me tinha separado. 
E- Hum, hum. 
M- Porque, claro, não me viam com ele. E… isso marcou-me muito! Então eu voltei muito na, na leitura, para 

estar um pouco à altura dele. 
E- Hum, hum. 
M- Eu voltava-me na leitura. E… queria saber mais. Nunca fui de televisão, no sentido das telenovelas, de ver 

filmes que não te dizem nada, não… nunca, nunca; nem de pequena, tão pouco. 
E- Hum, hum. 
M- Eu de pequena também gostava mais de ler e isso, não? Mas, muita gente eu sei que se volta logo, pois na 

televisão a ver novelas, ou isso. Eu voltava-me nos, nos… informativos, nos… documentales. 
E- Hum, hum. 
M- Que eu gostava imenso. Algo que pudesse logo, quando “́ tivessem” eles a falar, que aqui se fez muitos 

jantares, aqui, ainda que a casa é pequena, chegámos a “́ tar” aqui doze… 
E- Hum. 
M- … a jantar, porque aqui era sempre o núcleo de… de, de juntarem-se todos, era aqui. 
E- Hã, hã. 
M- Havia que estudar? A casa do X.. Havia que não sei quê? A casa do Joaquim, não? E havia que comer? A 

casa do Joaquim, porque segundo eles, eu cozinho muito bem! (Risos de E.) Então eu comecei-me a notar que era 
a… a esposa-criada. 

E- Hum, hum. 
M- Não? Há que hacer um jantar, pois M. faz o jantar, mas claro quem recorre é M. e eles seguiam falando. 
E- Hum, hum. 
M- Então isso a mim fazia muito… ainda que eu não dizia nada, doía-me muito. 
E- Hã, hã. 
M- E então eu, cheguei a um ponto que disse: “− No. Até aqui cheguei.” 
E- Hum, hum. 
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M- “− Se há que esfregar a louça, amanhã, eu deixo tudo mas eu quero estar aqui e quero falar com eles.” Porque 
à hora do café, claro, enquanto eles tomavam café eu ia para a cozinha… 

E- Hum, hum. 
M- … a esfregar. E… claro, o melhor da festa, como quem diz, era a hora do café, que é já quando estão todos a 

falar, pois isto, então eu comecei-me a meter, também. 
E- Hum, hum. 
M- Comecei-me a meter, comecei a ler, comecei a… a “tar” mais atenta a… às notícias que há, porque era do 

que falavam também, daí eu creio que cresci um pouquito. Fiz-me mais valente assim e… (Risos) e, e já, já não…, já 
não me senti, que há momentos que dizes: “Pois sim, ele tem um nível cultural que tu não tens, nem nunca tenderás, 
não?” Mas tão pouco já me importa, porque já superei essa coisa de dizer: não eu até aqui posso e aqui não! Esse 
medo não. Eu a um momento dado, se for preciso falar de justiça eu falo e em cima dou a minha opinião; nãos…, 
não, como antes que dava mais com a opinião dele, com medo que… que ele dissesse depois: “− Tu pensas assim, 
mas não é assim.” Não, não, eu penso assim e pronto, não? Porque é assim que eu sinto, no… agora já não tenho 
medo e houve um momento dado… 

E- Hum, hum. 
M- … quando ele estava a estudar e que aqui se juntavam, que eu tinha medo. Igual medo ao ridículo assim, 

não? De não dizer, pois sim. Eu por exemplo, ele é mui monárquico, ele gostaria imenso que a monarquia voltasse 
para Portugal e eu não! Não vejo razão de ser! 

E- Hum, hum. 
M- E, e nunca lo discutimos. E agora eu discuto-lo e digo-lhe que não, que porque um senhor nasceu com uns 

apelidos, uns apelidos, não sei porque é que tem que ser o rei de um país! 
E- Hum, hum. 
M- E ele dizia-me sempre o mesmo: “− Pois é que o Presidente da República é o mesmo que o Rei.”  
E- Hum. 
M- “− Faz a mesma vez.” 
E- Hum. 
M- “− Sim, mas o Presidente da República é, a… elegido por os, os, por o povo. E, e agora eu posso falar disso. 
E- E argumenta (Imperceptível) 
M- E argumento e… e sempre, muitas vezes ele sempre se zanga porque diz “…que não, que não é assim, que 

não!” Eu fico assim e não me vais a mudar. E coisa igual há seis anos eu não diria isso. 
E- Hum, hum. 
M- Eu calaria e, e punto. Entende? E agora não; agora eu posso dizer que não, que não estou de acordo que um 

senhor, porque tem uns apelidos e que em cima não é… botado por o povo, que seja Rei de um país! Não sei. 
E- Portanto, não sei se entendi bem; só para ver se eu entendi: perante essa fase em que se sentiu mais isolada… 
M- Hum, hum. 
E- … e… e ameaçada, entre aspas, não? 
M- Sim. Sim, sim, sim. 
E- Algum medo, esse medo entre aspas, não é? 
M- Sim, sim, sim. Sim, esse medo, sim, sim. 
E- De que falava; reagiu dessa maneira… 
M- Sim. Sim, sim, sim. A querer-me superar. 
E- Hum, hum. 
M- A querer superar porque se não eu tinha, pois acabado… isso: ser a mulher submissa… 
E- Hum, hum. 
M- … a mulher-floreiro, como eu costumo dizer. 
E- A mulher-floreiro!? 
M- Floreiro. Sabe o que é um floreiro? (Sorriso) 
E- Sim. 
M- Donde pomos as flores? (Sorriso) 
E- Hum, hum. 
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M- (Sorriso) Pois, uma mulher que “́ tá” aí, que é muito bonita, que é muito… pero que é tão tonta que não vale 
mais que para estar aí, para fazer… Não é que eu seja bonita e isso, mas eu encontrava-me já nessa situação: de uma 
mulher que estava aqui, que fazia a comida para os amigos do marido e pouco mais. 

E- Uma mulher-floreiro. Uma expressão… 
M- Claro! E então eu não queria ser mulher-floreiro. 
E- Hum, hum. 
M- Não podia ser mulher-floreiro, entonces digo: hasta aqui, começas a pensares: como é que o podes fazer sem 

ir à universidade, em cima, não? 
E- Hum, hum. 
M- Então despois nada! Pores-te ao dia de tudo o que… 
E- Hum, hum. 
M- … um pouco de cultura general, não? 
E- Hum, hum. 
M- Correr, assim, pois, um pouco de cultura general. 
E- Hum, hum. 
M- E… e o que é que se consegue. 
E- Hum, hum. 
M- E… logo pensar que tens ideias próprias, que não hace falta que um senhor venha, ou uma senhora, dizer: “tu 

tens que pensar assim.” Não, não. Eu penso como eu penso e punto. 
E- E quando foi do seu casamento, portanto, também me disse que foi um momento marcante. 
M- Sim, porque era muito nova. 
E- Hum, hum. 
M- Encontrei-me, de repente, com um homem na cama. 
E- Hum, hum. 
M- E sem comer nem beber-lo, assim, aa… parece que se levas, que ainda que sejas jovem, mas se levas igual 

mais tempo saindo com uma pessoa, eu levava três meses saindo com o meu marido, quando me casei com ele; de 
Março a Junho não há… quase não nos conhecíamos. Eu “́ tava” em Lisboa a trabalhar, não o via e o pouco que o via 
era aos fins de semana, cada quinze dias. 

E- Acha que foi uma paixão? Como é que classifica? 
M- No posso. Ás vezes que eu digo: o que é que foi? Porque hoje penso que tão pouco nos queríamos e essa 

paixão assim… pois tampoco! Não sei, é…. aa… costumo pensar nisso e, e dizemos “− Que nos vimos um no outro 
“ṕ a”, “ṕ a” chegar a isto?” Pois não sei. Porque agora sim, agora sabes o que queres. É completamente diferente que 
os primeiros anos de matrimónio. Há uma amistade hum… uma amizade. Há… há um carinho. 

E- Hum, hum. 
M- Aaa…há, como, como é que se diz? Como… uma… como é que se podia explicar? Como uma… um… 
E- Que se entendem, um ao outro? 
M- Si. Mas… 
E- Não é isso. 
M- Como… 
E- Desculpe. 
M- Não, é que… 
E- Não quero estar a influenciá-la 
M- Sim, há uma palavra… no. Há uma palavra como um… quando um rouba e o outro sabe que roubas? 
E- Cumplicidade? 
M- Uma cumplicidade! 
E- Hum, hum. 
M- Há uma cumplicidade entre os dois, que… olhamos um para o outro e sabemos o que é que “́ tamos” a 

pensar. 
E- Hum, hum. 
M- E, e… e podemos falar. É verdade que somos amigos. 
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E- Hum, hum. 
M- Amigos. O poder dizer que: eu hoje durmo como um amigo. 
E- Hum, hum. 
M- E… e eu costumo dizer: é, o meu marido é muito manitas “ṕ a” coisas assim da casa. 
E- Hum. 
M- “P á” luz, para a água, “ṕ a” qualquer coisa que tenho, “ṕ a”… um quadro, para umas baldas, tudo me faz. 

Eu costumo dizer: se algum dia morre, morre-me o carpinteiro, o, o electricista… (Risos de E.) … o amigo. 
E- Hum. 
M- É, é um amigo, o que eu tenho comigo é um amigo que ele sabe que eu “́ tou” aí para… para ele e ele para 

mim. 
E- Hum, hum. 
M- Há uma cumplicidade entre os dois muito forte, que claro, que ao princípio de casada ah!, tens muita paixão, 

tens muito isso mas não tens isso. 
E- Hum, hum. 
M- E eu creio que é muito importante. 
E- Acha que foi para deixar de trabalhar, que casou? 
M- Não. Não porque eu não deixei de trabalhar nunca. E sigo trabalhando. Eu, eu os anos que “́ tive” sem 

trabalhar, entre comilhas- porque não trabalhava fora mas trabalhava aqui com ele e em casa-,… 
E- Hum, hum. 
M- … foi os dois primeiros anos que a minha filha… que nasceu a minha filha. 
E- Sim, sim, sim. 
M- Mas o demais eu sempre trabalhei. 
E- (Imperceptível) pois, trabalhou… 
M- Não, para deixar de trabalhar não. Não, o que passa é que vives numa, numa… “́ Tava” a trabalhar numa 

casa que as cartas iam pero não me entregavam, as minhas iam para ele mas não eram deitadas no correio, para sair 
com ele sempre havia problemas e uma pessoa que te apetece “tar” com outra pessoa, que gostas, no? Que ainda no é, 
igual não é o amor, amor, pero… gostas de… não? E ele diz: “− Eu assim não continuo. Nos vamos a casar.” Pois, 
parece que vês uma luz aberta. E dizes: bueno, tenho que casar pois, para estar com ele, pois caso-me. Não… tão 
pouco, para deixar de trabalhar não, porque eu… é verdade é que não deixei nunca de trabalhar. 

E- Hum, hum. 
M- Não… não foi… 
E- Nunca o seu casamento aa… foi impeditivo de trabalhar!? 
M- Não! 
E- Hum, hum. E já trabalhava bastante antes de, do seu casamento, não é? 
M- Pois por isso es, eu creio que, foi uma continuidade. 
E- Hum, hum. 
M- Hombre!, os seis meses que estive em Portugal, sozinha que ele veio… vamos os, o… depois de casar, tão 

poucas que eu ali estava a trabalhar. 
E- Hum, hum. 
M- Não trabalhei, eu deixei de trabalhar para casar e logo esse tempo “́ tive” sem trabalhar, é verdade. 
E- Hum, hum. 
M- Até que vim para Espanha. 
E- Hum. 
M- Voltei a começar a trabalhar e até hoje que não parei. 
E- Hum, hum. 
M- Tão pouco me sinto amargada por isso. 
E- Hum. 
M- É uma circunstância de la… da vida que tens que aceitar e punto! Eu sei que os meus pais nesse momento 

necessitavam de um… pouco mais de dinheiro em casa e eu fui a trabalhar, porque tão pouco naquela época as 
pessoas de, do nível dos meus pais tinham possibilidades de outra coisa, não? 
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E- Hum, hum. 
M- Eu… a minha ilusão era, pois, ter seguido estudando e ter chegado a enfermeira! Mas tão pouco isso agora, 

quando olho para trás vejo e… e não me amarga a existência. 
E- Hum, hum. 
M- No. Eu… sou feliz com o que tenho. 
E- Hum, hum! 
M- Sempre fui feliz com o que tive, nunca, hombre! Sempre hay uma coisa que pedes um pouco mais, no? Mas 

não, não me amargo com lo que podia ter sido e não fui. 
E- Hum, hum. 
M- Eu aceito o que tenho e penso que amanhã estarei um pouco melhor. E já “́ tá”! 
E- Nessa época em que trabalhou, quando era jovem,  outras amigas suas trabalhavam? Com essa idade? 
M- Não me lembro. 
E- Não se lembra. 
M- Aí está! Trabalhariam porque estavam nas mesmas circunstâncias que eu. 
E- Hum. 
M- Quer dizer que não eram… havia, duas ou três que poderiam ter seguido estudando. 
E- E os seus irmãos, os seus irmãos, também foram trabalhar? 
M- Aa… eu tenho um irmão, dois anos mais velho que eu. 
E- Hum, hum. 
M- E si, esse não quis estudar. 
E- Hum, hum.  
M- Fez a quarta classe e… trabalhava na, na fábrica donde a minha mãe trabalhava, tão pouco queria; porque 

esso de “tar” fechado numa… não lhe ia, então meteram-no a trabalhar com catorze anos na Câmara Municipal, na 
secção de águas… 

E- Hum, hum. 
M- … e hoje é chefe de águas. 
E- Hum, hum. 
M- É… na Câmara. Quando há algum problema de água na rua é ele que vai, é ele que anda com os depósitos 

da água, que distribui para todo  a… 
E- Sim, sim. 
M- … as aldeias. Isso, sim ele ia trabalhar, mas ele não queria estudar e eu quis estudar, só que não pude. 
E- Hum, hum. 
M- E a minha irmã, pois a minha irmã es dois anos mais jovem que eu, eu quando saí de casa a minha irmã ainda 

estava a estudar, logo foi para casa de uma madrinha, voltou para casa e a minha irmã fez a quarta classe já de mayor. 
E- Hum, hum. 
M- Já para entrar na fábrica fez a quarta classe. 
E- Hum, hum. 
M- E os outros nenhum quis estudar. Todos trabalham, todos… um é carpinteiro, outro tem empresa própria… 
E- Hum, hum. 
M- … e… e o pequeno que está na Alemanha. 
E- Hum, hum. E a Mafalda queria estudar, mas “́ teve” que trabalhar. 
M- Sim. Eu tive esse, eu tinha gostado de ter estudado, sim. 
E- E… em relação à vida que os seus pais levavam? Acha que há diferenças? 
M- Sim! Sim porque… a minha mãe não tinha lavadora, não tinha uma máquina de lavar roupa e se agarrava ao 

tanque a lavar e eu tenho uma máquina de lavar roupa. A minha mãe hoje também tem, mas naquela época não, 
claro! E tinha seis hijos, havia que lavar roupa, com seis hijos. E lembro-me que eu cheguei a ir ao, ao rio com ela lavar 
roupa e… mas lembro-me disso com carinho. 

E- Hum, hum. 
M- Creio que são experiências que a minha filha agora “tá́ ” a perder. 
E- Hum, hum. 
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M- Não poder levar o alguidar em cima da cabeça e ir ao rio e isso… mudou para melhor, claro que sim!… 
E- Hum. 
M- … porque hoje também metes os, os pratos numa máquina e a máquina lava-te os pratos, não? E… mas em 

casa não havia um frigorifico, em casa não… a televisão já muito… veio muito mais tarde houve televisão, mas já 
bastante tarde. Mas… não sei, eu lembro-me, a minha mãe nunca foi dessas mães, pelo menos com os mayores, de 
agarrar e dar beijos. 

E- Hum, hum. 
M- A minha mãe é muito seca. Então, com o pequenito sim! Com o pequenito já… já fazia isso. Mas, também, 

penso que a vida da minha mãe tão pouco foi para ser… 
E- Hum. 
M- … mais… mais amável. A vida não foi amável com ela. 
E- Hum, hum. 
M- E então ela, pois, um pouco amargada. 
E- Hum, hum. 
M- Então eu, eu sempre disse: sou muito parecida à minha mãe e o meu marido muitas vezes diz-me que tens 

muitas coisas da minha mãe, de cara também soy como a minha mãe: “Olá carinho.” (Dirigindo-se à filha adoptiva 
que acaba de entrar na sala) 

Filha da entrevistada- Olá.  
M- Pode tirar um bocadinho? 
 

FIM da 1.ª ENTREVISTA 
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Mafalda- … Bem… 
Entrevistadora- Pronto, mas noto que foi assim e fiquei… “− Ah! Então aquela…” 
M- Conheceu a senhora do senhor… X? (Ruído de música de fundo) 
E- Conheci; estava lá. 
M- Sim. 
E- … depois isso travando, já não já não dá para se gravar mais nada. (Pausa) Bom! Aa… houve este… houve 
esta… este azar; da segunda parte da, da cassete não, não ter sido gravada. Foi um erro meu; peço desculpa por isso. 
M- Tem solução. 
E- Aa… eu anotei, mais ou menos, o que é que… 
M- O que é que faltava! 
E- O que é… cortou. Portanto… Já agora, aproveitava para lhe f… há aqui umas perguntinhas que eu não, eu não, 
coisas que eu não percebi. Mas, o que é que faltou eu apontei aqui. 
M- Sim. 
E- Portanto, a sua m… a sua família veio de P para TN porquê? 
M- Eu estava doente. E então, como a minha mãe me mandou para casa de uma tia que estava em TN… a ver que… 
tal… porque o médico dizia que podia ser dos ares da terra e tal, e então eu na casa da minha tia pus-me sempre bem, 
sempre estive bem e com se… quando eu tinha seis anos a minha mãe, foram todos para lá, também, para TN, pois 
que… também creio que, pois, a falta de trabalho, também igual em P, também… influiu bastante… Tudo isso, 
mas… sempre diziam que era porque eu em P sempre estava doente e em TN não! 
E- Porque o seu pai, de qualquer forma, trabalhava em P…, em… P!? 
M- Eu creio que sim, não foi uma coisa… A minha mãe sim! Sei que trabalhava, porque… cuidava, trabalhava para 
a câmara cuidando umas casa de banho públicas. 
E- Hum. 
M- E… e eu lembra-me de aí, de… de ver a minha mãe aí; e logo em conversas com a minha mãe, também. E… 
mas igual, o meu pai também estava sem trabalho e… haverá tido a oportunidade de ir para outro lado e fomos para 
outro lado. 
E- E os seus irmãos, aa… 
M- Éramos só dois.  
E- Aah!! 
M- Éramos três. Éramos três: duas meninas e o meu irmão maior. E logo em TN nasceram três mais. 
E- Ah! Está bem. 
M- Somos três e três de cada lado. 
E- Está bem, está bem. Sim senhor. Aa… acha que a sua família mudou…, houve mudanças na forma da sua 
família, nessa mudança de, de terra? 
M- Era muito pequena para entender isso, porque eu comecei a es… a escola com cinco anos, com seis anos e, e 
claro, foi nessa época e não… (Ruídos de fundo) não…  
E- Por exemplo da casa, não se lembra da casa? Da casa em… P? 
M- Sim, lembro-me, tínhamos um… 
E- E da casa? 
M- … sim lembro-me que eu papeira tive em P. 
E- Sim. 
M- E lembro-me da minha mãe deixar-me em casa para ir a trabalhar e o meu pai também! E lembro de umas 
escadas, que eram umas escadas, lembro-me que tínhamos e… e eu estava na janela todo o dia. Isso lembra-me. 
De… de mais não, a verdade é que não tenho assim… o que passa é quando vou lá a P lembro-me da rua… 
E- Hum. 
M- … e de… que havia uma taberna a… debaixo, nós outros… via, víamos em cima uma taberna em baixo, que 
tinha dessas fitas para não entrarem as moscas?… 
E- Sim, as moscas. (Tom de riso) 
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M- … Dessas de plástico. E eu lembro-me de… de ir buscar o meu pai a essa taberna. De a minha mãe dizer: “− Vai 
buscar o pai!” E eu ia e abria, lembro-me de abrir as cintas e, e… “− Papá para casa!” E ele vinha comigo, lembro-me, 
dessas coisas, são assim coisas pequenas, no? (Risos de E.) Logo, também me lembro, em frente de mim havia… em 
frente de casa da minha mãe havia duas senhoras bem mayores que a minha irmãs… 
E- Hum, hum. 
M- … não sei se solteiras, viúvas, não sei; sei que eram muito grandes… 
E- Sim. (Tom de riso) 
M- … e a minha irmã passava o dia lá! Porque tinha um pássaro, a minha irmã encantava de estar à janela a ver o 
pássaro das senhoras e, e incluse temos uma fotografia d́ onde a minha irmã está à janela a olhar para o pássaro que 
estava pendurado. (Risos de ambas) São essas pequenas coisas da terra que me lembro. 
E- Claro! 
M- Logo lembro-me dos cavalos dos correios, era uma rua assim bastante empinada de calça… calçadeira de terra 
de… de pedra. 
E- Sei. Alentejanas. 
M- Essa pedras típicas Portuguesas!? 
E- Hum. 
M- E lembro-me de… em baixo havia um grande jardim, mais que jardim, era árvores!? 
E- Sim. 
M- Com um portão e aí era os correi… os correios, que eu de vez em quando via, devia ser naquela época assim, sair 
de lá a… a, homens a cavalo. Seria os carteiros daquela época, igual, para irem a… a sítios; não sei, no? Mas lembro-
me disso, disso é a… as pequenas coisas que eu tenho da… da minha terra. 
E- Hum, hum. 
M- O de mais, logo já… 
E- E a casa, depois, em TN? Acha que era melhor ou que era… 
M- Hombre! Ao princípio não! Ao princípio era uma casa normal, donde… bueno!, nunca foi, nunca vivemos num 
palácio; a verdade é, é essa mas… fomos melhorando. 
E- Sim. 
M- Eu lembro-me de… fomos para uma casa que era como um… quatro vivendas… 
E- Hum, hum. 
M- … um rés do chão pequeno… 
E- Hum, hum. 
M- … donde havia um quarto, uma cozinha, dois quartos e uma cozinha, grande, nada mais; não tínhamos água, 
tínhamos que ir buscar a água fora; havia que ir lavar fora… 
E- Hum, hum. 
M- … tudo isso. Aí nasceu dois irmãos meus, os dois. 
E- Hum, hum. 
M- Que nasceram ali: o J. e P. Lembro-me de chegar a casa do… da escola e não nos deixavam passar porque a 
minha mãe estava a, a dar à luz em casa. 
E- Sim. (Tom de sorriso) 
M- Normalmente dava à luz no hospit…, bueno, o, o outro tinha dado à luz no hospital mas este parece que não lhe 
deu tempo… (Tom de sorriso) 
E- Pois. 
M- … e deu à luz ali e logo já entrámos e vimos e tal. E logo daí fomos a viver para outra casa, donde já havia água, já 
havia tanque para lavar a roupa, tudo isso. Logo outra vez mudámos, porque fomos, assim como para as aforas a… 
da, do, da terra? 
E- As aforas é?… É… arredores! 
M- Arredores, isso. 
E- O.K. É só por causa de entender . 
M- Sim. E logo já voltámos outra vez para TN… 
E- Hum, hum. 
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M- … para outra casa pior… 
E- Hum, hum. 
M- … una casa de madeir… como de aa… por dentro tudo de madeira, com as divisões de madeira e tal. 
E- Hum, hum. 
M- E aí tenho a experiência de… o meu pai, uma vez alcoólico, se col… aa… 
E- Pendurou!? (Ajuda ao discurso ) 
M- Pendurou. A minha mãe trabalhava, já, na fábrica… 
E- Pendurou pelo pescoço? 
M- Sim, sim. Eeh… “́ távamos” nos, foi nuns carnavais, que “́ távamos” na rua à noite, a minha mãe saía às onze da 
noite e… (Ruídos de fundo de crianças) costumávamos estar na rua até que a minha mãe viesse. 
E- Hum, hum. 
M- Mas carnavais, claro costumávamos, não tínhamos televisão em casa íamos a… ao café ver a televisão e… vivia 
com, estava vivendo com a gente uma tia minha. 
E- Hum, hum. 
M- Bom, estava a trabalhar, uma tia minha cerca da gente, uma irmã, meia irmã do meu pai porque era filha só do 
meu avô. 
E- Hum, hum. 
M- E… e “́ táva” aí, ou tinha-se ido embora; no, tinha-se acabado de ir embora, essa tia e fui a casa a fazer algo e 
“́ táva” o meu pai pendurado pelo pescoço e justo, justo deu-nos tempo a… a tirá-lo e… e… e esse foi uma 
experiência que eu tenho de pequena muito… que me marcou bastante. Durante muito tempo não queria sair de o pé 
do meu pai, para que não lhe passa-se isso outra vez, não? E… e logo já fomos para outra casa, que essa gostava, 
gostava muito porque tinha terreno com árvores, era um… um andar e detrás do andar tínhamos até uma cerejeira, 
que era tão amarga que não havia quem comece as cerejas, não? (Risos de ambas) Por ter uma cerejeira em casa era 
uma maravilha. Aí começou o meu irmão maior a… a ter pombos aa, destes de aa… dos concursos. 
E- Sim. 
M- Pombos correios! 
E- Pombos correios. 
M- Sim. Aí começamos a ter, tínhamos um… um quintal e muitas coisas e tínhamos aí o… os pombos correios e… 
e logo daí já fomos para a casa d́ onde agora vive a minha mãe e donde nasceu o meu irmão pequeno e aí leva, pois, 
bastante tempo; eu já estou aqui há… desde oitenta e um e já vivíamos nessa casa. 
E- Pois. 
M- Sei que num período pequeno de tempo mudámos bastante até que, realmente, nos assentámos. 
E- Hum, hum. 
M- E lembro-me quando fomos ver essa casa, fui eu e o meu pai e quem era o dono dessa casa era um, um senhor 
que era alfaiate, que logo chegou a ser aa… o presidente da câmara. 
E- Hum, hum. 
M- E fui eu com o meu pai ver a casa e eu gostei muito da casa e… e queria mais dinheiro do que ao que o meu pai 
podia pagar. E diz o meu pai: “− Quê gostas da casa?” Eu assim: “− Mas como tu não podes pagar pois já, outra vez, 
ficamos sem casa!” E o homem alugou a casa ao meu pai por o dinheiro que o meu pai queria e… e nada; e ali 
seguimos, ali sigue a minha mãe, claro que muda tudo porque… o tempo passa e as coisas estragam-se e… e o quarto 
já não é o quarto, agora é a sala, não sei assim, não? E noutro dia a minha filha me perguntava: “− Mãe, vocês eram 
tantos donde dormia ist… na casa da avó?” Tinha três quartos, um salão, a cozinha e uma entrada grande e o banho e 
logo já… (Tosse da entrevistadora) um pouco de quintal e… e estava a explicar à minha filha donde é que dormíamos 
e que… disse-lhe: “− Pois, donde a avó tem agora a casa da costura, pois aí dormia o tio R com o tio… F e tal. Donde 
é agora a sala eu dormia com a minha irmã e noutro quarto dormia os avós e na entrada dormia fulano e tal” E a 
minha filha dizia: “ Pois que, como mudou tudo, é!?” Que a avó tinha mudado tudo, porque incluso a sala grande logo 
já a minha mãe fez um quarto para os dois miúdos que não queriam dormir na mesma cama. 
E- Hum, hum. 
M- A gente dantes tinha de se aguentar e dormir na mesma cama, no? 
E- Hum, hum. 
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M- E… e isso num período de pouco tempo mudámos bastante de casa, mas sempre foi bastante a melhorar, vamos. 
E- Hum. Hum, hum. (Pausa) “Tá” com que idade agora?, desculpe! 
M- Trinta e nove. Trinta e nove tenho agora. 
E- Aa… e aqui em San Sebastián, quando chegou aa… quis logo trabalhar, não foi? 
M- Sim. 
E- Eu fiquei com essa ideia. 
M- Sim. Sim. Sim, sim. 
E- Porque é que quis logo trabalhar? 
M- Porque vivíamos num quarto. 
E- Ah! 
M- Eu vim com um quarto com direito a cozinha e… vivia um, era uma casa donde vivia uma senhora mayor e a 
filha, também bastante mayor. 
E- Hum, hum. 
M- E a filha trabalhava num restaurante, ou algo assim, numa cozinha assim dessas. 
E- Sim, sim. 
M- Mas… a mim fazia-me a vida impossível. Eu não… não gostava de estar em casa, porque sempre m ándava a 
espiar, a espiar a ver o que é que eu fazia e… 
E- Ah! Sim. Já me recordo. Sim, sim, sim, sim. 
M- E então quando… eu fiz amizade com uma senhora que tinha uns miúdos e tal e eu dizia-lhe: “− Põe-me a 
trabalhar! Busca-me trabalho e põe-me a trabalhar!” E justo ao mês de estar aqui já tinha trabalho, já estava a trabalhar. 
E- Sim senhor. Está bem. E o seu marid…, o seu trabalho e o do seu marido, isto para nós sociólogos é importante 
aa… foi ilegal sempre? 
M- Sim. 
E- Já nessa altura era! 
M- Sim, sim, sim, sim. Sim. Eu… 
E- O seu marido quando veio com os papéis… 
M- Não, não! Ele veio sem papéis. O ́ passa é que aqui logo se arranjava tudo. 
E- Ah! 
M- O ́ passa é que antes havia um problema: não te davam papel de residência… 
E- Sim. 
M- Se não tinhas a… permisso de trabalho. 
E- Sim. 
M- E não te davam trabalho se não tinhas permisso de residência; era uma roda. Então tinhas que andar aí, pois 
jogando um pouco com… com… eles jogavam com a gente e a gente com eles. E… ias ao consulado e era horrível! 
Eu, sempre disse donde, aqui mais me senti mal! Estrangeira! E mal! Este sempre foi no consulado! Ias lá e em vez 
de, como dizem que os consulados é um bocadinho da tua terra? 
E- Sim! 
M- Pois eu nunca me senti assim num consulado! 
E- Porquê?…, pois. 
M- … aa… pois por como te tratavam as pessoas l… as que lá estavam, no? E… sempre, eu cada vez que tinha que 
ir ao consulado, a verdade é que ia as menos vezes possíveis, sempre me sentia mal; parece que estava como a pedir 
aa… como se diz? De mão na… lim… 
E- Esmolas. 
M- Esmolas! E… sempre digo que entre o consulado e a comissária, donde íamos a pedir o permisso de residência… 
E- Comissária espanhola!? 
M- Comissária Espanhola. Eu preferia a comissária. Sempre! Encontrava gente muito mais amável… 
E- Hum, hum. 
M- … que no consulado. 
E- No consulado consulado eram funcionários Portugueses? 
M- Aa… havia de tudo. 
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E- Hã! 
M- Havia dos dois… havia Portugueses e… 
E- E Espanhóis. 
M- … e Espanhóis e creio que sigue sendo assim, agora há, creio que agora hay mas… ́ passa é que eu logo a entrar 
aqui aa… havia, há aqui um… donde te vendem jornais e isso, como uma livraria? 
E- Sim. 
M- E a rapariga é j… era íntima amiga da rapariga do consulado, D.. E então já… a coisa mudou, mas não mudou 
muito, eu, dessa coisa que estás à espera e vez como as pessoas tratam as pessoas mayores! 
E- Hum. 
M- Lembro-me que das últimas vezes que fui estava uma senhora mayor que vinha de França com… não sei se era o 
marido, se era um cunhado, se era um filho morto, que “́ táva” na porta, o caixão, e ela precisava dos papéis “ṕ a” 
poder passar a fronteira; pois já tinha passado a fronteira de França e, era uma senhora mayor que ”́ tava” a ser tratada, 
que dava vontade de dizer: esta senhora maior precisa de ajuda! Não precisa que a tratam mal, não? Ou… Estavam lá, 
todos os impedimentos havidos e por haver, ṕ ra que… e não sei, isso a mim é… 
E- Como é que explica que trat…  
M- Como é que explico? 
E- … que tratassem assim os emigrantes? 
M- É… eu creio que… lembro muito em Portugal quando, por exemplo, estávamos na sala de esperas dos hospitais, 
quando passava o doutor todo o mundo se levantava: “Olá, bom dia senhor doutor.” E o senhor doutor não dava nem 
os bons dias, porque… era como se não passasse ninguém. Aa, creio que é essa coisa de: eu estou deste lado e neste 
momento sou eu que mando! Então como sou eu que mando faço o que… me apetecer, não sei. Creio que essa aa, 
prepotência, essa… essa vontade de, de de pisar ao que está debaixo, não? 
E- Estou a entender. 
M- E, e ainda que o debaixo seja igual, mais que tu, não? 
E- Claro. 
M- Mas nesse momento como es tu que preci…, que tens nas tuas mãos essa coisa de fazer papéis, de, de realmente 
ajudar para que essa pessoa, o problema solucione, pois… eu posso agora pisar e piso. Pero eu não creio que seja só os 
Portugueses, é? 
E- Hum. 
M- Nesse sentido creo que… a raça humana somos assim! 
E- Claro! 
M- Não? Houve uma coisa que, quando eu vim para Espanha, que me chocou muito, porque em Portugal isso t… 
ainda hoje não é, creio que não é, pelo menos quando eu vou lá… 
E- Hum, hum. 
M- … é que todo o mundo se tratava de “tu”. 
E- Sim. 
M- E isso a mim, ao princípio eu não entendia isso! Digo: “− Se não me conhece de lado nenhum, como me trata de 
“tu”!?” E quando vês os pais tratarem de tu aos avós, aos… não sei, é… foi uma coisa que me chocou muito, até que 
realmente metes e empiezas a dizer: Claro! Eu não soy mais que ele, ele não é mais que eu! Somos… iguais, não? E, e 
chegas lá e… e vês um, eu com os meus cunhados to… ainda nos tratamos de você. 
E- Hum. 
M- E uma, é completamente diferente. Eu digo: “ Que, que culturas, verdade? Que… diferentes! Tão perto!…” 
E- Hum, hum. 
M- …” e, e em culturas somos completamente diferentes!” Nesse sentido. Isso chocava-me muito. (Ruídos de fundo-
mota a passar) eu lembro-me quando o meu pai aqui veio, ele dizia o mesmo. Dizia: “− Este que me tratou de “tu”, 
mas eu não o conheço de lado nenhum!” E essa coisa de… das culturas, não? 
E- Hum, hum. 
M- E… agora já me acostumei e agora é ao contrário, às vezes, quando vou a Portugal sempre tenho que ter um 
cuidado porque… (Tom de riso) 
E- (Risos) A tendência… 
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M- … a qualquer não se sente, não se sentem bem a que… 
E- Pois. 
M- … que… te tratem de “tu”, não? (Risos de E.) E a verdade é que às vezes me sai porque, já é o natural daqui, não? 
E- Claro! 
M- Ainda que eu tenho bastante cuidado com as pessoas mayores. Há, há muita pessoa mayor que eu trato e 
costumam-me dizer: “− Tão velha me vês, para que me trates de você!?” E… e não é… (Risos de E.) … por isso já 
não pelo respeito que  uma tem, não? 
E- Sim. 
M- E… e em Portugal isso é completamente diferente. Não faz muito tempo a minha mãe pôs-se mal quando eu lá 
estava e… como não havia ninguém acompanhei-a ao hospital, ainda passava o médico e as senhoras maiores lá de, 
dos arredores ainda se levantavam e eu não me levantei porque, de que se esse hombre a mim não me disse, ou essa 
mulher, a mim não me diz “bom dia” nem me diz “boa tarde” porque tenho eu que me levantar … e t… e em cima 
todo o mundo me mirava… (Tom de riso; riso de E.) … olhava para mim como dizendo: “− Tu não te levantaste!” E 
eu dizia à minha mãe: “− Pois não! Não me levanto!” E no es porque n… lhe falto ao respeito, é porque não sou mais, 
nem menos, que ele. No meu modo de ver, igual nesse… evolucionei en esse sentido, não? Eu sou muito boa, sou 
muito, mas a mim já quando um senhor passa, as pobres mulheres do campo se levantam: “− Olá senhor doutor, bom 
dia!” E o homem não se digna nem a dizer: olá, bom dia.” Para mim nesse momento quem tem mais cultura são as 
senhoras do campo. E o senhor por muita Universidade que teve, e muitos estudos, muitos livros que abriu não tem 
cultura nenhuma! Para mim, não? Nesse sentido eu penso assim! 
E- Em relação a essa experiência do consulado e de ver… a, no consulado como eram tratados os emigrantes e 
a…Isto fez-me lembrar outra, outra pergunta, talvez; aa… como é que se sente aqui? Sente-se aqui emigrante!? 
M- No! 
E- Como é que se classifica? 
M- No, no, no! Nunca! Uma mais que veio para aqui, se enamorou disto e aqui ficou. 
E- Hum. 
M- Nunca me senti emigrante e tão pouco me se… (Ruído de relógio que toca) me fizeram sentir. Nem quando vou 
fazer os papéis, nem c… não, não. Nunca! 
E- Aa… mas acha que, acha que todas as pessoas que vieram de Portugal aa, se sentem e estão como… 
M- Como emigrantes? 
E- …como está? Como se sente? 
M- Não! Não, eu conheço muita gente que conheci lá no… nesta associação, que estão desejando terminar de fazer a 
casa para ir para Portugal, a coisa dela, delas é, é isso; deles, vamos. É fazer a casa e poder ir para lá, qualquer semana 
que tenham de férias vão para lá. 
E- Hum. 
M- E igual também será que não tenho posses e… eu também gosto de lá ir… pa… mas eu chego lá aa, se tenho 
quinze dias chego, eu à semana estou desejando volver, voltar para cá porque vejo-os, estão todos bem aa, vejo aquilo, 
“O que é que eu aqui estou a fazer?” Se lá, aqui é donde tenho a minha vida e eles não! Eles entram a… um pouco 
a… de mal corpo quando pensam que têm que vir; eu conheço uma que se põe doente quando… pensa que… que 
tem que vir ṕ ra… ṕ ra cá! Eu não, eu aqui sou feliz, feliz! Eu creio que ao contrário, eu já não, já não iria viver para lá.  
E- Portanto, não está no, no seu, nos vossos projectos… 
M- Nos meus não. 
E- … voltar… Nos seus não. 
M- Nos meus não! Que não quer dizer que não vaya! 
E- Claro! Estamos a… 
M- Isso porque a vida dá muitas voltas, mas eu agora mesmo dizer… 
E- Estamos a falar agora, não é? 
M- Sim, sim. Agora mesmo dizem que eu tenho que voltar para lá e a verdade passaria muito, muito mal! (Pausa) 
E- Bom, em relação à, à, à não gravação o que… 
M- O que é que falta? 
E- Estava entre os exames a…  
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M- Hum, hum. 
E- … do seu marido, os exames de saúde, quando começou a falar nisso mudou--se de cassete e portanto… toda essa 
parte de, de chegarem até à adopção. 
M- Hum, hum. 
E- E também a parte do, da opção dele, do estudo e depois do sonho de Coimbra, isso não, não ficou. 
M- Pois fica sem ele! (Risos de ambas) Pois sim. Bo, pois isso… (Riso de E.) … a gente (Tom de sorriso) 
E- Que grande susto! (Tom de riso/Risos) 
M- (Risos) Pois começámos isso a… em Rentería, vivíamos ainda em Rentería aa… foi um, um… um pouco tempo 
antes de entrarmos aqui a trabalhar. 
E- Hum, hum. 
M- Depois começamos isso, a pensar em ter filhos, eu nunca fiz nada para não os ter, não? Mas… começamos a 
pensar: “Pois, vamos ter filhos, a ver.” Depois eu queria ficar grávida e não havia maneira. 
E- Hum, hum. 
E- Então fui aos médicos, claro! Aa, porque a culpa sempre é d́ uma e… comecei a ir, médicos ṕ ráqui, médicos 
ṕ ráli, creio que não houve médico em San Sebastian que eu não conhecesse de… ginecologia e até que um médico 
me disse que, que fosse também com o meu marido, que eu tinha que ir também com ele; tinha-me feito uns exames 
ele e como eu tinha caixa… 
E- Hum, hum. 
M- … pois… disse-me para ir ao hospital. Marcou-se, ele… um rapaz jovem U., chama… chamava-se e espero que 
se chame. 
E- Pois. (Sorriso) 
M- E… mandou-me ir ao hospital, à tal consulta, isto pelo Natal, lembro-me e “feliz Natal”… (Risos de E.) … disse-
me ele. Depois do Natal a gente já se encontra e… lá fomos e… a verdade é que o meu marido em seguida disse que 
sim, que ele… já contava ir, não… pôs nenhum problema. 
E- Hum, hum. 
M- E… e fizeram-lhe os exames lá, no mesmo dia e disseram-lhe que… que tinha algo mas que não sabia o que era. 
Ingressaram-no, fizeram-lhe provas aos testículos, não é? Como quem diz um… um coelho de índias, porque nessa 
momento andavam bastante perdidos. 
E- Pois, não sabiam… 
M- Como agora têm filhos até os que não podem ter, naquela época não era assim e “́ teve” ingressado pois… 
E- Internado, não é? 
M- Internado. 
E- Sim. 
M- Fizeram-lhe todos as provas e tal e então já lhe disseram que o problema era que ele tinha uma azoospermia?? 
Que tinha… esperma, mas não tinha espermatozóides. 
E- Hum, hum. 
M- Mas não sabiam a causa, não? Então eu… que havia de fazer mais exames e tal e eu disse-lhe que não, que já 
sabendo que era isso que não havia necessidade de estar a sofrer mais, porque ele tinha passado bastante mal, tinham-
lhe feito contrastes e todo isso, bastante… 
E- Exames dolorosos. 
M- Exames muy dolorosos. Eu dizia-lhe: “− Pois sabendo que é isso, pois não creio que precises de mais nada para… 
pois não se pode, não se pode!” E… entram… entrei em casa, já entrámos aqui a trabalhar e… e entrei em casa de 
uma amiga da L., de T., que és médico de ossos e… um dia falando e tal aa… disse, perguntei-lhe; tinha ouvido falar 
eu de uma clínica em Barcelona, que se chamava K., era conhecida de… de problemas de rins e tudo isso de homens 
e falei com, com esse, com o marido dessa T. e…−M. lhe chamamos− e perguntei-lhe se havia possibilidades de, de 
irmos lá. E ele conhecia o que era o urólogo do meu marido. 
E- Sim. 
M- E então ele disse “sim”; por meio de… de fulano eu disse-lhe: “− Pois, esse é o médico que tem o, o meu marido, 
que no Hospital o operou e tal…” Disse: “− Pois, por meio dele podes ir para que não pagues nada, a caixa pode-te 
mandar.” Falámos com ele e, e isso fizemos. Fizemos as provas e tal, aqui ainda inventaram que ele voltasse ao 
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hospital e este disse-lhe que não e eu também disse-lhe que não, então o, o, o outro médico portou-se muito bem e 
passou todos os papéis, todo o historial e fomos para Barcelona. E aí num plazo de seis meses, entre… fomos três 
vezes lá, uma vez para uma entrevista, a fundo, que fizeram, a… depois já “ṕ a” os análises preparatórios “ṕ a” operar 
e logo ya “ṕ a” operar. E ali já disseram que ele o que faltava não era (segundo põem no papel), era… as paredes dos 
testículos que fabricam os espermas ele não tinha; então, tem todo o líquido menos os bichitos! Assim no los 
explicaram e assim é como eu explico à minha filha. E, e nada! Aí ficámos pois já, pelo menos saber que não… hoje 
em dia que o problema que tem o meu marido posso ficar grávida! 
E- Huuum! 
M- Com os novi… novas técnicas que há e tal. 
E- Hãaam. 
M- Mas eu já sou um bocadinho mayor e já… (Sorriso) me parece que não. 
E- Hum. 
M- Mas naquela época… 
E- Não. 
M- … não se podia e… 
E- Naquela época não… 
M- … e lembro-me que o médico era, era um equipo, te dá uns papéis, está muito, muito bem preparados! Para isso 
são catalãs. E… (E. tosse) Estão muito bem preparados, dão-te todo o equipo médico que, que te vai atender, quem te 
vai operar, tudo, não? E lembro-me que havia um senhor que era como árabe. 
E- Sim. 
M- Era um médico árabe.  
E- Sim. 
M- Que ya no, ya… na primeira entrevista tinha sido ele que nos havia entrevistado. 
E- Sim. 
M- E… e lembra-me que me disse: “− Tem três maneiras de ficar grávida, de ter um filho…” 
E- Sim. 
M- E rindo-se aa… estava-se a rir e: “− … vos digo, pois mirem: pode hum… pode ter um filho de outra pessoa, 
injectando por proveta.” E eu disse: “− No.” “− Pues… pode adoptar uma criança.” Eu digo, “− Ou senão por método 
natural ter um amigo…” (Tom de sorriso) Isso nos disse em la sala. (Tom de sorriso;  riso de E.) E eu digo: “− Pois de 
todos os métodos o melhor é o natural, desde logo!” (Tom de riso; gargalhada de E.; risos de Mafalda) Mas não, não 
chegámos a tanto. (Risos de E.) E não. E… a gente estamos… 
E- Chegaram a por essa hipótese? Já agora que menciona isso. 
M- Não. Nunca! Nunca! Nem “probeta”, nem amigo, nada! No, no. 
E- Porque há casais que, pronto… 
M- Sim, sim. Não, não. Aa… 
E- Até nos filmes é muitas vezes focado… 
M- Sim, sim, sim. 
E- Por isso é que eu perguntei. 
M- E sei que hay pessoas que vão ao, às bancos de esperma… 
E- Hum. 
M- … que há. Não! Nunca… não! Na verdade é que não, falámos disso, não? Mas eu, o meu marido, tão pouco 
passava por aí. 
E- Hum. 
M- E eu entre as três opções preferia adoptar uma criança. 
E- Hum. 
M- Igual, também egoístamente a, pensar nas dores que vais ter quando vais dar à luz, igual também isso… (Risos de 
ambas) … fez-me capacitar um pouco, mas não. (Risos) Tão pouco, não! Eu ter um filho de outra pessoas tan pouco. 
“́ Tou” muy unida ao meu marido “ṕ a”, “ṕ a”… “ṕ a” chegar a, e logo sempre me ficaria essa coisa de… quem será 
o pai? 
E- Hum, hum. 
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M- E… não! Nós chegámos a falar disso mas não… se… sempre dizendo que não! 
E- Hum. 
M- E… e estamos m… metidos nos “Matrimónios Nuesta Senhora” e foi aí donde começámos a… já “́ tavamos” 
antes e aí havia um sacerdote que essa dá a camisa por um pobre e que tra… anda bastante com crianças com 
problemas; tem um… espírito, um, uns… umas casas donde as freiras cuidam dessas crianças, aos fins de semana 
vão com os pais e durante a semana estão com eles. 
E- Hum, hum. 
M- E… e sempre ”́ tava” a dizer: “Pois se Deus não quer que tenhas um filho assim, é porque quer que vayas a 
buscar uma criança.” E o meu marido dizia que “não, que se ele não tinha um filho es porque Deus não queria que ele 
os tivesse.” E um dia ele, lembro-me que n… numa manhã, estávamos aqui e disse-me: “− Prepara-te que vamos a… 
à diputação.” A diputação creio que é como a câmara mas… 
E- É câmara. 
M- … mais… Não, aqui a câmara es ayuntamento. 
E- Ah! É ayuntamento. Sim. 
M- E a câmara… 
E- Governo civil, será? 
M- … pode ser o… Não, tão pouco porque hay governo civil. 
E- Pois… Bom, O.K. 
M- Logo perguntamos ao meu marido que ele sabe. Bom, e fomos, fomos ali e… e, e ”́ tava” uma… assistente 
social, chamava-se A. e fizemos os papéis; apresentámos os papéis, ela pose-os tudo muito negro porque não havia 
crianças, como sigue sem havendo e… e fizemos os papéis e a ver, a esperar. Fomos a, à diputação, fomos a um… 
a… casa de crianças que há em “Segura”, a ver também as crianças ali, logo fui eu com outra amiga que o marido 
também é de um partido político a… a ver outra casa, a ver as crianças. 
E- Hum, hum. 
M- E… quando fui com o meu marido a “Segura”, havia um… miúdo de sete anitos, filho de dois irmãos… 
E- Hum. 
M- … que ĺ irmão tinha violado a irmã e tinha nascido essa criança e tal e, e nos queriam dar essa criança. E eu, 
lembra-me, tínhamos uma moto, fomos na moto, o miúdo andou na moto, tirámos-lhe fotos que logo le mandámos a 
tal e falámos com este sacerdote e dissemos: “− Hay esta… esta criança assim e tu que pensas?” Claro, esse “ṕ a” tirar 
uma criança de lá em seguida diz que sim, pois a mim disse-me que não! Disse-me que não. Disse-me: “− Tens vinte 
e dois anos e não precisas uma criança de sete anos. Tu precisa de uma criança mais pequena. Espera que já… 
tendremos oportunidade de… de outra coisa.” E… esperei e um dia falámos em casa e dissemos: “− Sabes que 
vivemos muito bem e estamos muito bem sozinhos, para que nos vamos a complicar!?” Outra coisa era quando 
íamos a Portugal que todo o mundo: “− Quê? Quando é que vais ter filhos?” Porque ali parece que… se a mulher não 
tem filhos não… e um dia e lembro-me que esse ano quando fomos… dissemos que não queríamos ter filhos e 
punto! Dissemos: “− Não queremos! Vivemos muito bem e não queremos!” Depois quando viemos a diputação 
andava a buscar a gente… 
E- Hum, hum. 
M- … porque havia uma senhora que ia dar à luz e já “́ távamos” a gente na… na lista. 
E- Hum, hum. 
M- Porque tinham tirado a… a lei agora permite até aos quarenta anos e antes não, antes permitia muito mais… idade. 
Mas logo uma lei que permite dos vinte e cinco aos quarenta anos adoptar uma criança. 
E- Hum. 
M- E antes era dos vinte e cinco, tenia você sessenta e podia adoptar. 
E- Sim, sim, sim. 
M- Então retiraram muita gente que… estava com essa idade… 
E- Pois. 
M- … estava, então… 
E- Pois. 
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M- … chegou-nos. E… e nos deram tempo para pensá-lo, claro! Tinham dito que a criança nasceria en Agosto e isto 
era em Julho e dissemos pois… lo pensaremos. Fomos para casa e pensámos que estávamos muito bem os dois 
juntos, que estávamos muito bem… vivíamos muito bem, tínhamos o que queríamos, tal mas… dissemos: “− Não, 
vamos a pôr tudo, já que temos os papéis, temos esta oportunidade, vamos a esperar. Se a criança não nascer até ao 
dois de Setembro…” Eu  “́ tive” um bola daqui de… no estômago dos nervos. “́ Tive” na cama quinze dias sem me 
poder mexer na, por as costas, tudo de nervos que, como diziam que em Agosto nascia e não havia maneira, pois já 
pensavas que ta… a tinham dado a outro, tudo isso, no? Começas a pensar… 
E- Hum, hum. 
M- … e… claro, houve outros com mais dinheiro que igual a… untaram a… 
E- Hum, hum. 
M- … a bolsa à outra… 
E- Hum, hum. 
M- … tudo isso, não? Mas não, ela nasceu ao dia dois, ao dia três chamaram-nos a dizer que já tinha nascido e que… 
o dia cinco podíamos ir a ver. E aqui temos a… o que temos! 
E- Hum, hum. 
M- E… e isso não… e não me arrependi. A verdade é que não, aunque às vezes tirava-a por a janela mas… (Risos de 
ambas; tom de riso:) Eu creio que isso dá-se com todos! (Risos) Sim. Creio que isso… (Tom de riso/Risos) porque 
falo com as mães das outras e parece que são todas “por o mesmo padrão cortadas.” (Risos de E.) Mas… isso… a 
verdade é que foram, foi um, um par de anos que, que se me meteu na cabeça que tinha que… coiso e eu passava 
bastante mal quando… 
(Interrupção da entrevista por virar a cassete) 
M- (…) … Faltam uns papéis e tal e ela dizia que não havia crianças, que… não nasciam, que ou nasciam e… e as 
abandonavam noutro lado, tudo isso e eu sofria bastante; até nesse momento que não ́ tás metida nisso não pensas e… 
e quando já começas a ver que, ou começas a ler no periódico que uma criança foi encontrada no caixote do lixo, ou 
que… ca… ou… que à cantidad de vezes que ouves isso e eu digo: “− Quantas pessoas estariam desejando tener, ter 
essa criança e…” Porque o pior já o passou, que é andar nove meses com a tripa, com a barriga… e logo dar à luz; o 
pior já tá! E… e a verdade não… às vezes lembro-me muito dessa rapariga, que não a conheci, só sei que tinha vinte e 
quatro anos e que era muito guapa, muito bonita, tinha, diz que era muito… muito morena com um cabelo muito 
bonito e… e olha, eu rezo por ela. Pelo menos que não sufra, pensando em que tem uma filha por aí… como quem 
diz perdida, não? Que… que sempre pense que t́á bem cuidada, porque… creio que tem que ter muito valor uma 
pessoa para chegar num hospital, dar à luz e sair de lá sem nada na… nos braços. 
E- Hum. 
M- Creio que é uma… 
E- Nunca a conheceu , portanto. 
M- No, no, nem… ni quisera, no! Tão pouco quer, não? Mas… passaram doze anos, essa… já é, tem trinta e tal anos 
agora e eu tinha… pouco menos idade que… mais idade que ela, eu quando… a minha filha nasceu tinha vinte e seis 
anos; se ela tinha vinte e quatro também já sabia o que é que estava a fazer, digo eu, não? Mas, penso que tem que 
ser… muito duro pensar que deixo aqui uma, uma criança para que outros a cuidem; e ao mesmo tempo tens que ter 
muito amor a essa criança “ṕ a” deixar ali “ṕ a” que outros, realmente, a cuidem sabendo que igual tu não o podes 
fazer ou não te sentes capaz, não? Então, muito mais amor creio que tem uma pessoa que deixa ali uma criança, ć a 
que a leva para casa e logo essa criança ao fim de… equis tempo está no hospital com uma paliça em cima ou… que 
lhe batem ou que lhe fazem o que seja, não? E eu lembro-me muitas vezes, tenho assim como um pequeno recordo 
por essa mulher que… desejo de todo o coração que seja feliz donde esteja; e com quem esteja, claro! 
E- Portanto, a vossa decisão de adoptar aa… se voltasse atrás fazia o mesmo! 
M- Sim! 
E- Sim. 
M- Sim, sim, sim! Redundamente. E que fosse essa “bruxa” mais, ainda! (Sorriso)  
E- (Risos) A bruxa é entre aspas, não é? 
M- (Sorriso) Sim. 
E- … Está-se a referir à dita cuja rapariga… (Tom de riso) 
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M- Sempre, sempre. Mas… 
E- … que ́ tá por aí, que às vezes lhe apetece mandá-la pela janela. (Tom de riso seguido de gargalhada) 
M- Sim.(Risos) 
E- Eu vou-lhe pedir um favor… (Risos) vou-lhe pedir para fazer uma chamada. 
(Interrupção da Entrevista por a entrevistadora ter de fazer uma marcação, por telefone, de outra entrevista −conforme 
combinado anteriormente com a potencial entrevistanda) 
E- (…) Pronto. Agora… a, a outra parte era… 
M- Quando… (Ruído) que ele começou a estudar? 
E- Sim. Sim. (Risos) 
M- (Sorriso) Pois… começou quando nasceu a bebé, quando veio; aqui no vinte e oito havia uma académia, uma 
academia de… de estudos, que ajudavam os miúdos quando andam mal e assim e… eram amigos d… nossos, os 
donos, conhecíamos os daqui e tal e… e um dia o meu marido disse que… tinha que começar a fazer alguma coisa 
porque a criança ia n… ia crescendo e… e claro aa… logo precisava de ajuda na escola e… e a ver quem la ia dar. 
Então estes… um dia num, num almoço que fizemos num… una casa donde eles viviam disseram porque é que ele 
não se apuntava às classes e começava a tirar o chamado graduado escolar, que era um poco o que… compensar o 
que estudou… antes… 
E- Hum, hum. 
M- … aqui. Isso animou e… às tardes eu ficava aqui e… e ele ia estudar ali; logo começou a ir à noite, só. 
E- Hum, hum. 
M- E… e nada. Começou a tirar e tal e num ano tirou o graduado escolar, se apresentou e conseguiu aprovar. Depois 
disse: “− Ba, só com isso não vou ficar!” E…FE. chamava-se CR. e FE. disse: “− Porque é que não fazes o acesso à 
Universidade “ṕ a” maiores de vinte e cinco? A gente prepara-te!” E… começou a preparar-se, também, ali à noite, ia 
de oito a nove e meia. 
E- Hum, hum. 
M- Começou-se a preparar e… e nesse curso de tempo, pois eu tinha a criança e ajudava-le e isso e… e ele tirou o 
acesso à Universidade, se apresentou e… também… ficou bem nos exames e isso, e depois já a ver o que é que ia 
fazer. Então falámos com as pessoas de… aqui para que ele pudesse ir à Universidade à tarde… 
E- Hum, hum. 
M- … e ficar eu aqui “ṕ a”… 
E- No trabalho. 
M- No trabalho… 
E- Hum hum. 
M- … para fazer Direito. Era  um… das carreira que havia era a única que ele podia compensar só trabalhar de manhã 
e poder ir à Universidade à tarde. 
E- Hum, hum. 
M- E… e assim fizemos. A… a miúda “metiamos-a” na escola, com dois anos e eu ajudava-lhe e… e ele foi para a 
Universidade e… ali “́ teve” cinco anos estudando, foi os cinco anos em que eu ”́ tive” viúva, como quem diz. 
(Sorriso de E.) Porque Sábados e Domingos eu tinha que sair com a miúda sozinha… e… ir à praia sozinha, ir à 
piscina sozinha e… e tudo. Fizemos… pois um, um parêntesis, como quem diz, na vida familiar e ele dedicou-se a 
estudar, eu ali à tarde também lhe ajudava com os apuntes quando podia e… 
E- Portanto, ajudava-o não só ficando aqui no trabalho como também no estudo dele. 
M- Sim, eu os apuntes que lhe podia fazer eu, ele fazia-me um esquema e depois eu ia-los fazendo; uns como, os… 
com os de Direito Romano, eu “aquase” sabia tanto de Direito Romano que eu dizia: “− Também posso ir… à, à…” 
E Direito Canónico, também. E… eu fazia-los ali; logo fizeram um grupo de… na Faculdade… 
E- Hum, hum. 
M- … um grupo de amigos, ficaram uma amizade assim um pouco… porque eram já mayores, também; casados e 
isso. 
E- Hum, hum. 
M- E… e dedica… logo eles repartiam su trabalho e eu encarregava-me das fotocópias. 
E- Hum, hum. 
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M- Eu era a que… fazia as fotocópias, logo as separava e ten… e passavam logo por aqui a buscá-las, não? E… cada 
um tínhamos um trabalho já… cada um o seu trabalho feito. E, e foi isso, foi uma época em que tivemos, pois isso, ele 
dedicado aos estudos, estudava até muito tarde , às vezes dava-lhes as duas da manhã e ele seguia estudando. Foi um 
momento em que… eu li muito porque dava-me pena dormir-me e ele “́ tar” sozinho a estudar, então eu sentava-me 
a ler e… mas foi uma época bonita! E quando já estava quase a terminar perguntaram-lhe se ele queria ir a Coimbra a 
terminar a carreira. Então teve que deixar duas assinaturas, ao princípio foi uma ilusão para ele, que lhe oferecessem 
com… a beca “Erasmus”. 
E- Sim. 
M- Porque eram de los primeiros que iam daqui ṕ ra lá e que fosse ele um dos pioneiros, claro! E em cima a Coimbra; 
para ele era… demais. E… era a mesma Faculdade e um banco, os que davam a… beca a… 
E- Sim. 
M- … caixa de ahorros… 
E- Sim, sim, sim. 
M- … aqui. E… e claro, tinha que deixar o trabalho para ir seis meses para Coimbra; tínhamos que perguntar se eu 
podia ficar, não já só às tardes, senão todo o dia, como quem diz: fazer-me o contracto a mim. 
E- Pois, pois. 
M- E… então eu… (Barulho do relógio que toca) fizemos, pedimos uma reunião, (Relógio que toca)… fizemos uma 
reunião e… hum, (Leve sorriso) mira, hay, hay cosas nesta vida, há reuniões in nesta casa para falarem de milhões, 
porque às vezes fala-se de milhões, porque hay que cambiar uma caldeira, há que arranjar um telhado e são milhões 
de pesetas que se vão gastando, não? Igual, não vai nim metade das pessoas, pois para a reunião para que o meu 
marido fosse a Coimbra, todo o mundo foi à reunião; e é que não foi, nos deu o papel para… por todo o mundo de 
acordo que como íamos a, a deixar a que… meu marido não fosse a  Coimbra “ṕ a”…  
E- Sim, sim.  
M- Fizeram-me um contracto de seis meses e o meu marido foi “ṕ a” Coimbra, aos oito dias estava aqui… 
E- Sim. 
M- … porque não aguentou lá “́ tar”… mas diz que lhe tocou, tocou um dos Invernos muitos frios de Coimbra, que 
houve muita chuva e tudo, e depois foi para lá outra vez e, e lá "́ teve". Ele diz que foi uma experiência que não muda 
por nada, foi muito bonita, mas que já um pouco tarde. 
E- Hum. 
M- Que Coimbra tem que ser “ṕ a” quando eras mais jovem, quando não tens uma carga familiar e tudo isso. 
E- Hum. 
M- Mas, mesmo assim ele… (Ruído de porta a bater) desfrutou. Eu sei que ele desfrutou de “́ tar” lá e… e eu fui em 
Maio a buscar-lo, que ele em Maio terminou. Me meti aqui no comboio ć a minha filha e fomos a buscá-lo; parámos 
em Coimbra, ficámos lá um dia e, e su ilusão era ensinar-me tudo: “aqui donde t́á isto, aqui donde está o outro.” 
Vamos, era… via-o contente de ter… “́ tado” esses meses lá. E logo veio e… a ver o que é que ia fazer, então disse-
me que gostaria de seguir estudando para as… ṕ o Estado, para entrar em qualquer destos… diputação… 
E- Hum, hum. 
M- … ou qualquer coisa, não? Deste, já “ṕ a”… “ṕ ó” Estado. E voltámos a pedir outra reunião, mas já “ṕ a” me 
fazerem a mim a… contracto fixo. 
E- Sim. 
M- Voltou a ir todo o mundo e com tudo o que pedimos, com os mesmos direitos que tinha ele, tudo isso e voltaram a 
dizer que sim e, e aqui é donde estamos agora; ele "́ tá-se" a preparar que ahora vai ter exames, ahora em Maio ou 
Abril e eu sigo trabalhando. 
E- Hum, hum. 
M- E… e vai apresentar-se, mas vai apresentar-se em Barcelona. 
E- Hum, hum. 
M- Por causa do idioma e… 
E- Sim. 
M- … e tudo isso e aqui havia muito poquitas praças, em Barcelona havia mais e a ver se tem sorte e… e consegue 
meter-se ń algum sitio. 
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E- Praças é lugares? 
M- Sim. 
E- Lu… aa… 
M- Sim, aa… 
E- Descongelamentos, não é? 
M- Sim. 
E- Disponíveis. Hum, hum. 
M- É disponíveis, sim… 
E- Sim, sim. 
M- … aqui para as quatro províncias Bascas só havia quatro… 
E- Sim. 
M- … e em Barcelona são cento e cinquenta e oito ou algo assim, então que… e se tenho que mudar-me “ṕ a” algum 
sitio, pois será Barcelona porque… (Risos de E.) com muita pena… (novamente riso de E.) … mas… 
E- (Curta pausa) Era aa… pois, agora há, há algumas questões que eu gostaria, ainda, de lhe colocar, pronto, e que tem 
que ver com o futuro, por exemplo. Aa… como é que vê o seu futuro? 
M- Outro dia estivemos a falar, meu marido isso e, e a verdade é que t́á a coisa muito feia, porque… a falta de 
trabalho que há por todo o lado aa… a idade do meu marido, tampoco já é… muito… digamos já não é… essa coisa 
de dizer: ainda me fica aa … trinta anos por diante, este já tem quarenta e um, que também já é uma idade que ahora é 
quando ́ tão quase a reformá-los, não? Porque ́ tão a meter muita gente na rua com essa idade. Mas eu sou optimista! 
Iste tem que… tem que ir ṕ rá frente e temos que… 
E- Portanto em termos de trabalho como é que é? Ele agora não está… 
M- Ele agora não está a trabalhar. 
E- Não está. 
M- Não. 
E- Pois, desde que começou a estudar, não é? 
M- Sim. Não, desde que foi… 
E- Ah, desculpe. 
M- … a Coimbra. 
E- Desde que foi a Coimbra. 
M- Desde noventa e quatro. 
E- Hum. 
M- Noventa e quatro, sim. Desde noventa e quatro que estou eu. 
E- E, portanto, aqui, ou continua com… com casas? 
M- No, no. Aqui… 
E- Aqui, só aqui. 
M- … só aqui. 
E- Só aqui, não é? 
M- Sim, sim, sim. 
E- Desde que entrou ṕ raqui aqueles seis meses… 
M- Não, eu aqui tenho dez horas de trabalho todos os dias. 
E- Pois. 
M- Entro às oito, saio às duas, entro às quatro e saio às oito. 
E- Pois, pois, pois. 
M- Que não quer dizer que entre as duas e as quatro não te chamem ou depois das oito não te chamem porque, claro!, 
se se rebenta um tubo, se não hay água quente e isso, eu tenho que ir a ver o que é que…o que é que passa, porque eu 
tenho; nesta casa não é só a casa e a limpeza, se não tenho… tudo o que é elementos comuns de du… duas casas, 
calefacção, água quente, porque aqui água quente é comum… 
E- Hum, hum. 
M- … é uma coisa cá em baixo, na garagem, que aquece a água quente. 
E- Hum, hum. 
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M- Tenho garagens. 
E- Hum, hum. 
M- Tenho… no telhado. 
E- Hum, hum. 
M- Televisões, tudo isso tenho que ser eu a… a tomar conta disso; qualquer… empregado que entre aqui sou eu que 
chamo, sou eu que tenho que me mover ṕ ra isso tudo. 
E- E a limpeza como é que é? 
M- Também, faço de manhã. 
E- Hum, hum. 
M- É o que menos… 
E- Dos espaços comuns!? 
M- Sim. Só do, de uma casa. 
E- Hum, hum. 
M- Da outra dali não. 
E- Hum, hum. 
M- Dali o que passa é que, são dois portais com a água quente e… e a “solfagem” juntas. 
E- Sim, sim, sim. 
M- Entiende? Então a, o que é água quente, “solfagens” e isso, eu tenho que tratar de tudo “ṕ a” duas casas. 
E- Sim, sim, sim. 
M- “P á” que as duas casas, pois, abram a torneira e tenham água quente; abram a torneira e tenham água fria, porque, 
claro, vai tudo incluído; ahora, de limpezas eu só faço este lado. 
E- Só daqui. Hum, hum. 
M- Mas tudo… os ascensores, tudo, tudo sou eu que… que tenho de tomar conta de… 
E- Hum, hum. 
M- … de tudo isso. 
E- Hum. E portanto o futuro, a hipótese do retorno não… não se coloca? A Portugal? 
M- No, a Portugal não. Yo vejo o meu futuro aqui e… eu sou muito feliz aqui, atão não posso, e não é não, renegue 
aquilo ou, ou não goste daquilo, é que às vezes eu penso: “mas será possível que seja a…veja Portugal como uma 
mãe, seja assim tão mala filha, má filha que não quer…” Não, mas é que eu sou feliz aqui, tenho os meus amigos 
aqui, eu vou lá não conheço ninguém, aa… total é o núcleo aa… do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, que 
eles têm os amigos deles eu ́ tou, quando vamos de férias costumamos ir “ṕ a” casa do meu irmão… 
E- Hum, hum. 
M- … que sempre vamos de férias juntos “ṕ a” campings e tudo, vamos juntos; eu levo muito bem ć a minha 
cunhada, as miúdas são duas também aa… são só, o meu irmão também só tem uma filha, levam-se as duas muito 
bem, o meu irmão es o que mais vezes cá vem, ele quando aa… fomos o ano a Co… a Suíça, não fomos a Portugal e 
ele: “− Ah! Este ano não vou “́ tar” sem ver-te, vou eu até aí.” E veio aqui. Quer dizer, que nos levamos muito bem, 
não? Mas eles também: “− Vamos fazer um jantar. Ah! Pois vou chamar a fulana de tal.” Fulana de tal mas que são 
amigos dele. 
E- Hum, hum. 
M- Que ele "faze-o" com muito boa vontade. 
E- Hum, hum. 
M- "Faze-o" e tal, mas… 
E- Pois. 
M- E ao final de, dos anos que vais indo e tal vais conhecendo essas pessoas… 
E- Claro! 
M- … mas nunca é o mesmo que… que aqui! Porque eu aqui não sei, encontro-me, que tenho… pois uma gripe 
chamo e aa… vai buscar a miúda à camioneta, dá-lhe de comer, já sabes. É outra coisa, não? Que eles ali terão isso, 
mas… 
E- Tem aqui sempre pessoas com quem contar. 
M- Sim, sim, sim. Sempre. Igual, ́ tou lá e passa-me o mesmo, não? 
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E- Sim. 
M- Mas… eu creio que vim ṕ ráqui demasiado jovem… (Sorriso) 
E- Hum, hum. 
M- … e então… me enamorei disto; a verdade é que… e, e viu-se que eu lá t́ou às vezes dias inteiros em casa que 
não, que não vou nem à rua e ahora porque tenho o cão e, e  não me fica mais remédio que ir à rua, não? (Risos de E.) 
Mas só de pensar que ́ tou aqui, que sou feliz, que tenho aí telefone, que posso chamar a esta, e tão pouco é que tenha 
um núcleo de amigos muito grande; se, tenho muito poucos, mas muito bons! Como quem diz escolhidos, não? 
Aa… não é… se, conhecidos tenho muitos mas amigos, amigos é um núcl… um pequeno grupito, que eu sei que 
t́ão aí e… 

E- E que são daqui, que são Bascos. 
M- Que são daqui. Sim, sim, sim, são daqui. 
E- Hum, hum. 
M- Bascos com o… R. hache (H) de ser famoso, como eles lhe chamam. Não ouviu falar? Que…  
E- Não. 
M- … Bascos são os que têm sangre aa… R hache (H). 
E- Ah!! 
M- E… (Risos de E.) … aa… negativa, no? E… (novamente riso de E.) E então eu digo que sempre tenho amigos 
daqui com R hache (H)… (Risos de E. de novo) … e não sei… le… (Sorriso;  risos de E.) “́ Tou” muito bem aqui. 
Que n… vou lá e também t́ou contente, é f… t́ou lá mas… no é o mesmo. Há, há aí alguma coisa que não… 
(Hesitação) que não chego a compreender porquê. Será que chego lá não tenho…, porque há muita gente que vive 
noutros lados, chega lá e tem as amigas da escola; eu é que não me lembro das minhas amigas da escola! E he vezes 
que t́ou a pensar quem era, quem não era; lembro-me duas que chamavam-se iguais e, e duma “alembro-me” que 
vivia lá numa creche ć os pais diziam que eram um, uns… uns senhores muy importantes mas que não podiam andar 
com a miúda e deixaram-na lá numa creche de, de… freiras. 
E- Hum, hum. 
M- E morreu; essa miúda era minha companheira de… 
E- Carteira? (Ajuda ao discurso) 
M- … de carteira. 
E- Hum, hum. 
M- E morreu pequena, pois na escola. É do único que me lembro, H. chamava-se; isso sim que me lembro. Mas o 
demais não. 
E- Hum, hum. 
M- E logo lembro, pois, isso de passar à sexta classe donde já era misto aa… até à quarta era só… aa… raparigas, 
logo sexta, quinta e sexta era misto; lembro-me do nome das professoras, isso sim, mas o demais… (Ruídos de sinos) 
E- Que engraçado! 
M- …no, não sei. Aa… também deixei a escola com doze anos, comecei a trabalhar e perdi o... totalmente o... o 
contacto com elas; logo com dezasseis casei-me e vim ṕ ra Espanha, pois também não… já te metes noutro mundo, 
com outras amigas, tal… pois já… mas agora vou lá e a verdade… 
E- Hum, hum. 
M- Às vezes que já gostaria de… que nos juntássemos “ṕ a” falar experiências que tivemos e isso, assim como 
quando vamos, fomos já dois anos seguidos à festa dos moços da… aa… do… da quinta do meu marido, da… do, 
da tropa. 
E- Sim. 
M- E, e “ve-se-os” e começam a falar: “ − … e lembras-te disto? e lembras-te do outro? e tal…”; e eu digo: “− E, e eu 
já nos daria assim, algum dia também juntar-me “ṕ a”…” Mas eles têm experiências n… diferentes, não? Eles eram 
rapazes, podiam ir “ṕ ó” rio e isso; e “ouve-se-os” falar e, e dá vontade de pensar e…”− Pois algum dia também se 
nos pudéssemos juntar a gente. Também temos experiências de, de… de colégio, não?” 
E- Hum, hum. 
M- Mas não, não. A verdade é que também TN mudou tanto! 
E- Hum, hum. 
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M- De sermos tão poucos a ser agora uma cidade e vais e não conheces ninguém e antes não, antes todo o mundo se 
conhecia… 
E- Hum, hum. 
M- … também isso influi bastante. 
E- Claro, “́ tou”, olhando ṕ ra… (Interrupção na gravação) −…desta vez que está a correr bem−… (Risos de 
Mafalda) Olhando para trás, para a sua vida, quais são os momentos marcantes? Os momentos importantes? 
M- Pois os momentos importantes… (Ruídos no microfone) pues… quando conheci o meu marido… 
E- Hum, hum. 
M- … que não esperava que em três meses estava, estivéssemos casados. Que ahora olhas ṕ ra trás e dizes: “− Porque 
o fizeste?” Pois porque tinha que passar assim eu aa… tenho a conclusão essa que, que tinha que ser assim e… e 
passou. “́ Táva”… (Ruídos no microfone) escrito, não? (Ruídos no microfone) Costuma-se dizer: “− Ah! É o destino, 
está escrito.” Mas eu também, isso creio que sim. E a vinda “ṕ a” Espanha, eu creio que foi muy importante. 
E- Hum, hum. 
M- Marcou bastante. ”́ Tive” quatro anos sem ir… quatro ou cinco anos sem ir a Portugal, por a tropa do meu 
marido, que não podia ir porque ele não tinha ido à tropa e… foi bastante… porque pensas aa, vais “ṕ a” outra terra 
diferente, que não conheces nem a língua, nem nada e eu cria, cria que não havia nem cães nem nada, que era tudo 
muito limpo, tudo… e chegas aqui, pois a terra é como a tua, com as, outras pessoas diferentes mas pouco mais, não? 
Aa… mais bonita ou menos bonita, mas vamos!… logo também quando nasceu a minha filha foi um momento 
muito… que eu passei muito bem, eu… uma coisa que esperava e logo já quando… o meu marido começou a 
estudar, e ao final quando ele conseguiu ter a… a, a carreira terminada. 
E- Hum. 
M- Esso foi… porque isso já foi um projecto em comum. 
E- Hum, hum. 
M- Já foi uma coisa mais… que trabalhámos os dois ṕ o conseguir ainda que ele, era ele que se apresentava aos 
exames e tudo isso mas todo o… toda essa época de… ajudar-le, de… os maus momentos quando ele de… queria 
atirar tudo “ṕ a” borda, dizer-lhe: “− Pois não. Já chegas-te até aqui podes conseguir, não o consegues em cinco anos 
fazes em sete, que não importa.” Esse empurro que uma dá, pois, hum senti-me muito orgulhosa quando ele terminou 
e aprovou e com muito boas notas.  
E- (Pausa) E se compara a sua vida hoje com, com a vida das outras pessoas, aqui em… neste, nesta cidade, como é 
que classifica a vida da sua família? Igual?… 
M- Sim. 
E- Melhor… 
M- Sim. Não. 
E- Pior… 
M- Hombre, aa… aqui costuma-se dizer: “Quem não se consola é porque não quer.” Porque sempre há gente pior 
que uma, que uma mesma, não? Hombre, eu gostaria de ter um castilho, um castelo aa, pessoas que me servissem, 
sou muito realista! Sei que isso não vou conseguir, pois eu tenho a minha casa, sou feliz com o pouco que tenho e 
aqui… em Espa… aqui donde eu vivo pois há gente que “́ tá” muito bem e gente amiga minha, amiga, que “́ tá” 
melhor que eu mas que se… pelo menos sei que “́ tão” aí e… e sempre é melhor ter amigos ricos que amigos pobres, 
costuma-se dizer, não? Mas não, aqui há, aa… eu vejo a, a vida da minha família co… como a maioria, como, mais 
ou menos a vida de hoje em dia; com a falta de trabalho que há e com… que eu vejo a minha família, que vejo o meu 
irmão que tem o seu trabalho, a minha cunhada, a minha irmã, todos… poder viver, sabemos que não nos podemos 
fazer grandes luxos de grandes viagens, de grandes gastos, mas o poder viver o dia a dia e dizer: “ Sou feliz com o que 
tenho.” Eu creio que somos a maioria. Hoje em dia, tanto aqui como ali e como lá em Portugal. 
E- Hum, hum. 
M- Pelo menos no núcleo donde eu me… mexo… 
E- Sim, sim. 
M- … quando vou a Portugal. 
E- Os que conhece, claro! 
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M- Pelo menos aa… ahora, também há pessoas que se conformam mais fácil que outros, a minha irmã, igual, tem 
uma casa melhor que eu, porque ela tem a casa dela e eu não tenho; eu “́ tou” aqui e a casa não é minha. Ela tem a 
casa dela, ele tem o carro, ela tem isto, tem aquilo e é uma pessoa pouco conformista… 
E- Hum, hum. 
M- … sempre quer mais, não? E sempre se está a queixar. E eu não! Eu hoje tenho dez e posso gastar dez, pois gasto; 
mas se não puder tão pouco passa nada, dou uma volta aí pelo campo de futebol com o meu cão, a minha filha, com 
uma bola, e sou uma mulher feliz! Quer dizer que, eu creio que cada uma tem que adaptar-se ao que tem. 
E- Hum, hum. 
M- Eu… houve um momento que passei mal, foi quando comecei a ficar aqui e não podia “́ tar” aí no parque com a 
minha filha e com as amigas de parque, não amigas senão as conhecidas… 
E- Sim, sim, sim. 
M- … de parque. Houve um momento que eu comecei a pensar que ”́ táva”, pois isso a ficar sem amigas… 
E- Hum, hum. 
M- … e, e tudo porque o outro tinha que estudar e eu tinha que trabalhar, não? 
E- Hum, hum. 
M- E logo chegas à conclusão de dizer: “ Oh! Pois, tão pouco é… questão de…  levá-lo tão à tremenda! Aa… tenho 
um marido que “́ tá” a conseguir tudo o que ele quer, eu t́ou feliz com… com o pouco que tenho, aa… não posso 
sair… (Tosse leve) de Lunes à Sexta Feira, pois saio Sábado e Domingo! Se posso-me juntar com elas muito bem, se 
não posso, pois mal assunto, então não são amigas; como tenho uma amiga, amiga, costuma dizer, quando eu digo: 
“− Oh! É que eu fiquei sem amigas, por causa de ficar aqui.” “− Então não eram tuas amigas! Porque se fossem tuas 
amigas vinham aqui a ver-te.” E começo a pensar assim e é verdade! 
E- Hum, hum. 
M- Porque eu tenho amigas, amigas, que como eu não posso ir donde elas, elas vêm donde mim, entram: “− Fazes-
nos um café?” Pois “́ tão” aqui meia hora, meia hora vão-se e tomaram um café comigo, porque sabem que eu não 
posso ir com elas a tomar um café fora.  
E- Pois. 
M- E então é o que lhe digo, pois as amigas são essas. As amigas, e depois tenho una, tenho una, uma que cada… três 
dias se não nos vemos chama-me: “− Precisas de alguma coisa? “́ Tás” mal? Não, pois já tomarei logo um café 
contigo à tarde.” Pronto e… e é suficiente, não? E… e eu creio que uma pessoa tem que se adaptar às circunstâncias 
da vida. E… 
E- Depois dessa fase em que se sentiu aa… em que teve que ficar aqui mais, reatou os contactos, ou mudaram as suas 
amizades? 
E- Não, não , não. Si, hombre!, nos vemos, aa… ainda outro dia “́ teve” uma aqui que precisou d́ um “disfrás”, aa… 
disfarce “ṕ a” miúda… 
E- Sim. (Tom de riso) 
M- … e veio… (Risos de E.) … chama-me: “− Preciso d́ um “disfrace”, tens?” “− Sim. Pois vens buscar.” E eu aa… 
e eu também quando preciso: “− Olha o, o… o bilhete de identidade do meu marido vai a terminar, podes-me marcar 
e…” Ela leva os papéis, o passaporte da minha filha, porque ela trabalha aí no governo civil; aa, não é essa coisa de 
todas as tardes… 
E- Sim. 
M- … que nos vemos à saída do colégio, não? Mas sim, cons… seguimos… 
E- Hum, hum. 
M- … vemos na… rua e, isso, temos o telefone, quando aa… são amigas de, somos as típicas amigas quando 
precisamos uma da outra… 
E- Hum, hum. 
M- … ou umas das outras, ela precisa dos “disfaces” chama-me; não precisa não chama; eu preciso de fazer qualquer 
papel, chamo; não preciso, não chamo, entende? (leve riso de E.) Logo nos vemos quando compramos o pão, um 
Domingo: “− Que tal “́ tás”?” “− Ai, eu bem. Que tal os miúdos?” “− Pois, muito bem.” Pois assim é. Não é essa 
amizade de… de dizer, de chamar: “− “́ Tou” mal, ou preciso de falar, vem… e, e corres e vens.” Não? 
E- Hum, hum. 
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M- Mas, (Hesitação) seguimos. Sim, sim, sim. Seguimos, “vemos-se” e “falamos-se” e tudo isso. 
E- Hum, hum. 
M- Igual se tivéssemos seguido no parque falando e isso, tínhamos chegado a uma amizade… 
E- Hum, hum. 
M- … muito mais forte, não? 
E- Hum, hum. 
M- Mas não são isso, pois são as típicas conhecidas de sempre… 
E- Hum, hum. 
M- … que todo o mundo tem, não? 
E- Hum, hum. E de entre esses seus conhecidos, falou em pessoas aa… que estão bem, ou que são ricos, e pessoas 
que… tenham dificuldades, conhece? 
M- Hombre!, sempre há alguém que “́ tá” pior que… que uma, mas… 
E- Não fazem parte… 
M- Não. 
E- … da sua… 
M- Não, porque tão pouco, o núcleo donde eu “́ tou” metida todos têm trabalho, graças a Deus, “́ tamos” todos, uns 
melhor que outros, não? Mas, assim que… 
E- Quando fala em ricos e pobres aa… como é que… 
M- Bom, eu digo rico no sentido… 
E- … como é que diferencia? 
M- … de que se pode dar o luxo de tirar o mês inteiro de férias e ir a tal sítio, e, e eu não posso! À parte de que eu não 
posso tirar férias, por exemplo, eu me gustaria ir passar o Natal a, a… a casa da minha mãe e não posso. Não porque, 
por ela, por o dinheiro, não; senão por o trabalho, que é quando mais trabalho, porque tenho a “solfagem”, tenho tudo 
isso e não posso deixar isto em mãos de qualquiera, não? Mas… eu digo ricos no sentido que têm um bom soldo, 
um…  
E- Hum, hum. 
M- … bom ordenado ao fim do mês e que se podem dar ao luxo, pois de… tirar um mês inteiro de férias e ir… a 
Inglaterra, ou donde seja, não? 
E- Hum, hum. 
M- Eu quis ir à Suíça e  tive que ir treze dias. 
E- Hum, hum. 
M- Porque aa… não podia mais; fazes as contas do dinheiro e dizes: “− Não, até aqui podemos chegar…” 
E- Hum. 
M- “… e não podemos chegar mais.” E… e encantada de ir treze dias, tampoco aa… me preocupo mais… 
E- Hum, hum. 
M- … não? 
E- Hum, hum. 
M- Dizes: “ Bueno, o melhor é treze dias que nenhum!” 
E- Hum. 
M- E… e o que não se conforma é porque não quer. (Risos) 
E- E os outros que são pobres, porque é que são pobres na sua opinião? 
M- Hoje em dia há falta de trabalho. (Ruídos de fundo) Eu creio que hoje em dia há falta de trabalho e logo há pobres 
de outra maneira, que têm trabalho mas não sabem ser feliz com o que têm; que eu ṕ ra mim essa classe, por vezes, é 
pior, não? 
E- Hum, hum. 
M- E logo há droga. 
E- Hum, hum. 
M- Que os filhos, quer ou não, conheço duas famílias que os filhos meteram-se na droga, tinham bastante 
possibilidades e “ṕ a” intentar tirar os filhos da droga ficaram sem nada! Porque os filhos roubavam, porque os filhos 
aa… lhes tiravam tudo e, e al final, eu ṕ ra mim isso… é o mais medo que tenho hoje em dia, que tenho uma de doze 
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anos aí e nunca sabes o que é que… aa, pode tocar, não? Mas… um filho que se te meta nessas, nessas coisas, creio 
que tem de ser terrível! Não já a nível, o dinheiro, desde que o dinheiro que intentas por todos os meses tirár-lo daí, 
senão já a nível sentimental de uma pessoa, como reages, como aceitas e tudo isso, não? 
E- Hum, hum. 
M- Creio que não “́ tamos” preparados para… aceitar uma coisa assim, com um filho… chega a casa e… “eu drogo-
me e…” não sei, creio que será muito, é muito duro, creio que é demasiado duro para uma mãe que sempre quer o… 
o melhor ṕ o filho, não? 
E- Pois. 
M- Pensar que o filho está-se aí a estragar uma vida inteira, dizem que é falta de trabalho, creio que, antes também 
havia falta de trabalho e… não sei, eu por exemplo vi… vivi a época de… do meu pai beber, q́ é outro tipo de droga, é 
droga que também é, é claro! 
E- Hum. 
M- E… e morreu disso, não? Mas… e, e sei o duro que é viver com uma pessoa assim. 
E- Hum, hum. 
M- Então creio que… já se metes na hero… heroína e neste, que é muito pior, digo eu, penso eu, pois, creio que tem 
de ser terrível, no? 
E- Hum. 
M- A nível sentimental, assim a essa pessoa e a nível, logo… pois de intentar saca-lo daí o dinheiral que se gastarão 
para… 
E- Hum. 
M- …”ṕ a” intentar sacar um filho da… daí, não? 
E- Falou na falta de trabalho e noutra, outro tipo de pobreza, acha que a pobreza hoje é diferente, os pobres de hoje são 
diferentes?… 
M- No, o passa é que… 
E- … de há uns anos… 
M- … hoje em dia há mais consumismo, então as pessoas, antes não havia tanta coisa como agora e eu lembro-me 
que a televisão em minha casa creio que entrou quando eu tinha dez anos. 
E- Hum, hum. 
M- E hoje quem não tem uma televisão? 
E- Hum, hum. 
M- Por muito pobre que seja, não? 
E- Hum, hum. 
M- Eu, há muito consumismo, então o… a, as, aa… as mesmas famílias, igual, não se conformam. 
E- Hum, hum. 
M- Ao não poder… aa… gastar, não? 
E- Hum, hum. 
M- Então igual, também há mais pobreza, eu não creio que a pobreza seja diferente… 
E- Hum, hum. 
M- … que antes, que passa é isso… 
(Interrupção para mudar de cassete) 
E- Com… como é que acha, o que é que acha que as pessoas que hoje, por alguma razão, aa… são os pobres, dig… 
digamos, o que é que acha que elas, como é que elas podem sair, dessas situações? Na sua opinião. 
M- Haverá que ver que… pobres porquê? Em que sentido? Porque, por exemplo, vemos os ciganos… 
E- Hum. 
M- … aqui em Espanha não faz, faz agora pouco tempo que eu “́ tive” a ver na televisão, n… a semana passada, 
que… vivem em Madrid, ao lado do “devastadeiro”, donde são queimados, todos os dias não sei quantas toneladas 
de… 
E e M - Lixo. (Ambas em simultâneo) O… O… 
E- Portanto, uma lixeira, não é? 
M- Uma lixeira. 
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E- Ao lado da lixeira… 
M- Sim. 
E- … da grande lixeira de Madrid. 
M- Sim. Será uma delas. 
E- Ah! Sim, sim. 
M- Porque haverá mais de uma. 
E- Sim. 
M- Suponho. E… e houve, pois, “́ távam” a fazer um pouco de, porque veio gente de… da Comunidade Europeia a 
ver como viviam cinquenta e seis famílias, creio que falaram e… (Ruídos de fundo de crianças a brincar) o 
ajuntamento, houve anos… a câmara ofereceu-lhes outras vivendas, porque eles ali vivem en estas barracas, não? 
E- Hum, hum. 
M- E… e eu penso que essa gente, por exemplo, “́ tá” tão acostumada a viver aí, porque já vimos, aqui em San 
Sebastian passou isso, q́ os levaram a, a… casas normais, vamos, não grandes palácios p… uma casa normal com su 
água, com su luz, tá? E… e eles seguiam sempre pobres. 
E- Hum, hum. 
M- Aa… não se adaptam. 
E- Hum, hum. 
M- Porque, eu creio que gostam de viver, não é que gostem de viver na pobreza, no, senão sem normas; gostam de 
viver… 
E- Pobres que… 
M- … por livres. 
E- …mesmo vivendo numa casa, continuavam a ser pobres. 
M- Sim. No, não tinham essa coisa de aa… dizer: “− Pois se já temos esta casa…” Pois, uma mulher, por exemplo, 
eu aa… eu mire, eu vivi em casa da minha sogra, que era pobre mas sempre a vi limpa; era uma casa que não tinha 
água quente, não tinha luz, mas aquela casa ”́ táva” sempre limpa. Pois esta, aos, aos quatro meses foram ver essa casa 
e essa casa parecia a lixeira! 
E- Hum, hum. 
M- Pois, eres pobre, mas se eres um pouco… pelo menos querer sair da pobreza… 
E- Hum, hum. 
M- … a casa que te deram, pelo menos “têm-a” em condições. O querer já é algo… 
E- Hum, hum. 
M- … pensando em que realmente queres sair de, da situação donde… ́ tás. 
E- Hum, hum. 
M- Então, pediam trabalho, logo, já não pediam uma casa; como já tinham uma casa, ainda que já a casa parecia já 
pior que… q́ a outra, pediam trabalho. Olhe, uma pessoa que ver, vê a casa como essa mulher a tem, quem lhe vai dar 
trabalho? Não é? Eu preciso, igual, de uma pessoa que me ajude aqui. 
E- Hum, hum. 
M- Mas como vou dar trabalho a essa pessoa depois de ver como tem essa pessoa a casa!? 
E- Hum, hum. 
M- E logo já há os que, aa, viveram bem, que a fábrica fechou e que agora têm o… este, o dinheiro que dá o, a 
Câmara e que lhe dá Cáritas e… 
E- Hum, hum. 
M- … disso vivem, mas sigue sendo pessoas com seu orgulho! 
E- Hum, hum. 
M- Não? Mas… e vivem dentro de… o dinheiro que recebem, que nunca será o que recebia o marido na fábrica e tal, 
mas… se adaptaram a essa… e siguem vivendo, pois na casa que têm, sigue limpando a casa e tal, mas tenderão que 
recortar os gastos do consumismo e punto! 
E- Hum, hum. 
M- É, é outra maneira de… aí hay as duas pobrezas, essas, não? 
E- Hum, hum. 
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M- Por isso eu digo sempre há, há pobreza de dinheiro e a pobreza de uma mesma! 
E- Hum, hum. 
M- Não? 
E- Hum, hum. 
M- Eu vejo a minha sogra aa… ficou a… viúva com oito filhos… (Curta pausa/ruídos de crianças) e trabalhava ela e 
bem pequenos que eram, o meu marido tem agora quarenta e um, creio que tinha doze quando morreu o pai. 
E- Pois… 
M- E eram todos assim; pois quer dizer que uma casa sempre… 
E- Todos a seguir uns aos outros, não é? 
M- Claro! Mas é uma casa sempre limpa; não haveria “ṕ a” comer, mas a casa e os filhos andavam limpos! 
Hombre!, andariam descalços, andariam q́ a roupa que… o fulanito de tal tinha, mas… limpos! Por isso digo: eu creio 
que a pobreza do dinheiro sempre é mais lavadeira q́ a pobreza q́ uma se adapta logo, não? Porque uma, porque eu, 
por exemplo, agora fico sem trabalho, ou o que seja, não? Dão-me o… o da assistente social, que é o que dá o… o… 
a Câmara, a Cáritas! Pois, eu tenderei que adaptar-me a esse dinheiro e viver feliz com esse dinheiro, porque  é que 
nesse momento se não vou ter outra coisa, se em cima m ámargo e empienzo: se não me penteio, que se não me lavo, 
que se não limpo, que se não, creio que já é juntar outro problema ao problema que tens! Creio que o importante é 
intentar sair e dizer: “Pois eu tenho este… sueldo, ou este… ordenado ao fim do mês…” 
E- Hum, hum. 
M- …” que me dão e tal.” Intentares buscar o que seja! Eu sempre disse: “− Eu, eu,  as minhas mãos, enquanto eu 
possa trabalhar, “́ tão” aqui; se há que esfr… esfregar ca… as casas, de… aa… joelhos eu esfrego!” Não tenho 
nenhum problema nisso. A coisa é poder tirar a família ṕ adiante com… una dignidade, no? Até aqui, não? 
E- Hum, hum. 
M- Porque… também já se “́ tão” a pisar que esto tão pouco é isso, não? 
E- Hum, hum. (Curta pausa) Se fosse governante, que medidas é que… (Sorriso de Mafalda) … é que tomava em 
relação à pobreza?… 
M- Isso “́ tá” muito difícil porque… 
E- … se pudesse. 
M- … “́ tá” por todo o mundo; porque antes ouvia-se falar só na pobreza na Espanha, Holanda, na Portuguesa, mas é 
que agora houve-se na Alemanha que deve “́ tar” aquilo fatal. (Ruído de fundo de bebé a chorar) Em França, 
também, os “parados” já se “́ tão” a juntar pá fazer medidas contra o paro porque parece que “́ tão” bastante mal. 
Creio que “́ tá” por todo o lado; aqui eu creio que é as fábricas que… (Curta pausa) Eu, como governante, há uma 
coisa que eu não intendo: “́ tão” a despedir as pessoas das fábricas porque “́ tão” a meter os famosos “robots”… 
(Ruído de relógio a dar horas) fazem tudo, e tal, não? E não se “́ tão” a dar conta que as pessoas “́ tão” a ficar sem 
trabalho e não podem consumir o que esses “robots” vão fazer! 
E- Hum, hum. 
M- Então há aí uma coisa que eu às vezes penso: dentro de pouco quem pode comprar um carro? 
E- Hum, hum. 
M- Que… que, que total quem “́ tá” aa… a trabalhar numa fábrica, q́ antes, igual, havia mil pessoas a trabalhar, ahora 
hay dois “robots” e um director de fábrica; e, e quem pode comprar esse carro!? Eles mesmo creio que “́ tão” a… 
E- Hum. 
M- … a estragar… tudo, não? Porque a coisa é reconversão e, e, mas claro reconversão, as pessoas “́ tão” a ir “ṕ á” 
rua, para reconvertir essa fábrica, não? 
E- Sim. 
M- E… quem compra logo porque, claro, a pessoa “́ tá” na rua, não têm trabalho, não têm mais que “ṕ a” comerem, 
quem vai comer, bem, quem vai comprar a última televisão, último modelo? Último carro? Eu creio que aa… 
E- E o que é que acha que era preciso fazer-se? Em relação a isso? 
M- A verdade é que não… acho que não sei! Não sei! Tá! eu às vezes vejo as coisas muito… ainda que queira ser, ser 
muito optimista e isso, às vezes que acordas às três da manhã e começas a dar voltas e… e dizes: “Que… o que é que 
vai ser da gente?” Não? E… há, um… um, una película que vi, faz pouco tempo, destes no ano dois mil e pico, que se 
juntam duas pandilhas e “́ tão” a lutar por um, uma… por um depósito de petróleo, que não deve haver mais que esse 
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e as duas precisam dele! Eu creio que ao final vamos andar também um pouco assim, aa, lutando por algo que todos 
precisamos e… e que só há, que só vai haver pouco, não? Que é o trabalho. Vamos andar aqui a comer-se uns aos 
outros; solução? Eu creio que as pessoas mayores, por exemplo em Espanha que têm tanta coisa grát…, de graça, 
creio que “́ tão” a… tch, que não quer dizer que não têm direito, mas creio que “́ tão” a arruinar bastante… um pouco 
isto! 
E- Hum, hum. 
M- Porque têm, bueno, agora já, este ano já “́ tão” a pagar, pagam cem pesetas por o… o coiso do… da camineta! 
E- Hum! 
M- Antes tinham de graça os medicamentos, (Leve ruído de movimento de colher para mexer o café) o andar nos, 
nas camionetas, aa… tinham os, os comboios a mitad, ou pagavam muito, têm a, as famosas viagens a Benidor… 
E- Hum, hum. 
M- … por tiradas de preço! Porque igual, por quinze mil pesetas estão ali três meses; e isso tudo quem “́ tá” a pagá-lo 
é, somos entre todos!, porque claro!, o que não pagam eles paga a… a famosa “diputação” e eu creio que aí haverá 
que… que pensar algo; todo o mundo diz: “Eh! Es que trabalharam toda a vida!” Sim, a gente também vai trabalhar 
toda a vida e o que é que nos espera? 
E- Hum, hum. Acha que aí vai haver mudanças!? 
M- Eu creio que chegará a um ponto que têm que fazer algo aí. 
E- Hum. 
M- Porque… aa, são pessoas maiores, “́ tão” acostumadas à… à típica, méd… ir ao médico e, e salir de lá com um 
monton de receitas “ṕ a” comprar e, claro, como não as pagam!, não lhes importa! Então… agora há o famoso, n… 
não sei se ouviu falar, “medicamentaço”, que nos estão a tirando tudo!, pois, é… eu creio que isso tudo é uma… 
(Breve pausa) para que, intentar que eles não… Mire, eu lembro-me que uma vez fui ao médico a pedir, eu conheço 
muito pouco o médico que tenho de… cabeceira, porque quando preciso de alguma coisa sempre tenho aqui um que 
me passa as receitas; e lembro-me “ć até” a… o mata moscas, o homem estava a pedir!, “ṕ a” levar, “ṕ a” matar as 
moscas em casa; um senhor muito mayor e tal, por isso digo: “chega a um punto que haverá que pôr mão nisso, 
porque, claro!… 
E- O “medicamentaço”, que falou, o que é que é? 
M- Pois é o… o governo que quer tirar uma… oitocentos e pico medicamentos de… aa… 
E- Da lista? Ou… 
M-… da lista que o médico… 
E- Dos descontos? 
M- Dos descontos.  (E. tosse) Que já nos tiraram bastantes, faz o ano passado, ou o outro, e ahora “́ tão” a que tirar 
oitocentos noventa e pico mais. 
E- Hum, hum. E acha que em relação, portanto uma das medidas é, acha que, que… haverá mudanças por aí?… 
M- Tenderá que haver. 
E- … no que diz respeito aos mayores? 
M- Tenderá que haver. 
E- Os mais velhos, não é? 
M- Sim. 
E- A terceira idade… e… e a tendência? Acha que, que há tendência para haver mais pobres no futuro? 
M- Sim! 
E- Acha? 
M- Sim; porque todos os dias “́ tão” a fechar empresas e as que “́ tão” aqui a… duras penas, “́ tão” a…a, a… 
(Hesitação) a conseguir, eu em Portugal no, no, donde a minha… mãe vive, havia uma empresa enorme, “Casa 
Neris” chamava-se, qué ra for… aa…de fazer… ferro!, hum… 
E- Hum.  
M- … de ferro e isso. 
E- De fundição? 
M- De fundição, a, assim nesse estilo. 
E- Sim, sim, esse género. 
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M- Aa, “qú abia” duas ademais; “qú era”… mãe e filha, como lhe chamavam; “qú eram” do mesmo; e aquilo en um 
ano… e toda a vida aquela fábrica teve ali milhares de gente aa… a trabalhar. Ali aos arredores de TN fecharam 
muitas fábricas, também. Pode ser que eu veja a pobreza lá, diferente daqui. 
E- Então? 
M- Porque lá!, por exemplo o meu irmão, o meu cunhado, ele veio “ṕ á” rua, porque ele trabalhava nessa fábrica, mas 
ele tem um bocadinho de terreno donde tem as suas couves, as suas alfaces, o seu, a sua cebola, os seus alhos, que por 
lo menos tens isso… 
E- Hum, hum. 
M- … “ṕ a” comer. 
E- Hum, hum. 
M- A minha irmã trabalha na fábrica… 
E- Hum, hum. 
M- … tem o complemento. Ele agora já “́ tá” a trabalhar, outra vez, noutra… aa… está de camioneiro com… (E. 
tosse) … um tio e tal. (E. tosse novamente) Mas, lá a pobreza é diferente, porque lá quem não tem a horta “pecanina” 
“ṕ a” poder ter pelo menos as batatas e o feijão verde?, como quem diz. 
E- Hum, hum. Sim. 
M- E aqui não; aqui se não tens dinheiro… no podes, porque não tens a, a típica horta. 
E- Sim, sim. 
M- Entende a diferença de… de uma pobreza, por exemplo a outra? 
E- Hum, hum. 
M- Eu, por exemplo, aqui fico sem trabalho!, é hay que… carregar tudo e ir “ṕ a” baixo d́ un ponte. 
E- Hum, hum. 
M- Como digo eu; e lá não. Hombre!, no é que lá não “pecisem”, não? Mas sempre tens a alternativa do: “− Vizinho: 
dá-me essas batatas, tu pois, tu tens cebolas, pois mud…” Ainda hay essa coisa de troca, não? E aqui não. (Ruído de 
mexer no microfone) 
E- Hum, hum. 
M- Eu lembro-me, o ano passado fomos à casa de uns primos bastante… aa… le… aa… le… 
E- Afastados? 
M- … afastados, do meu marido e, e um troço de terreno, e o feijão verde que eu “́ táva” aqui a pagar a novecentos 
pesetas o quilo, ano passado, porque não havia, ele lá “́ táva” a dá-lo!, e disse: “− Eu prefiro dá-lo, porque assim me 
agradecem. Ainda me dizem obrigado. Porque se o vendo por cem escudos “́ inda”, em cima te… não te dizem nem 
obrigado!” Então ele “́ táva” a dar! Trouxe uma cesta, eu, de laranjas!, que eu aqui “́ táva” a paga-las a quinhentas 
pesetas! Quando ele disse os preços: “− Quê?!!” “− Vês, se tivesses, se vivesses aqui tinhas feijão verde.” É outra… 
outra maneira de viver, não? 
E- E acha que há aqui emigrantes Portugueses que são pobres? (Pausa) Apesar de terem emigrado? Ou não? 
M- Hombre!, no creio que… não! Creio que não. Bem, pobres no sentido de “́ tár” de limosna e isso, não, não! 
E- Hum, hum. 
M- Não, eu creio que todos têm o seu trabalho, viviram mais ou menos bem, mas não. Creio que não!, quisera pelo 
menos que não, não? 
E- Sim, sim. 
M- Mas… que eu conheço, não; os que eu conheço todos têm o trabalho, trabalham os dois, os filhos estudam… 
E- Hum, hum. 
M- Que não quer dizer que não se sintam pobres, não? Porque… eu aa… conheço gente que “́ tá” desejosa d́ ir é 
“ṕ a” Portugal, então são pobres nesse sentido, não? De… não ś adaptam a… a estar aqui! 
E- Portanto, a pessoa pode s… não ser pobre, mas sentir-se… 
M- De dinheiro, mas ser… Eu creio que sim. Sim, sim, sim. 
E- … sentir-se pobre. 
M- Sim. 
E- Hum, hum. Alguma vez se sentiu pobre, na sua vida? 
M- Não; nesse sentido não. 
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E- Em toda a sua vida? 
M- Nesse sentido não. 
E- E dificuldades? 
M- E dificuldades sim!, ao princípio tive bastantes. Sim. Mas tampoco passei fome, nesse sentido, tan poco. 
E- Hum, hum. 
M- Não, dificuldades sim e… tan poco dificuldades, assim de dinheiro hombre!, n… não tinha… hum… paraa… 
guardar!, mas chegar ao fim do mês, sempre cheguei ao fim do mês. Sempre, desde que “́ tou” aqui. Hombre!, haverá 
meses que vais melhor que outros e haverá meses que dizias: “ Oh!, pois, se eu tivesse aa…” Mas não! Não, não; de 
chegar ao fim do mês sempre… e de comer normal también, também. 
E- E a sua vida aqui, me… acha que teve…, que melhorou a vida, do que se tivesse continuado em Portugal? 
M- Sim. Sim, sim, sim, sim, sim. 
E- Acha que sim? 
M- Completamente. Aa, mas estou convencida que se “́ tivesse” em Portugal yo e o meu marido já não “́ távamos” 
juntos. 
E- Sim? 
M- Sim. Lá víamos a vida d́ outra maneira. O ano qú eu lá “́ tive”, que vivia lá com ele casada, ele ia com os amigos, 
aa… vivia a v…, como quem diz, a vida dele, ele, houve al…, incluso, alguns momentos em que ia ṕ ra casa da irmã, 
“ṕ a” Lisboa, e deixava-me em casa da minha sogra, que eu vivia com a minha sogra, graças a Deus sempre me levei 
muito bem com ela, então não tinha problema, mas… estuvo, muitas vezes falámos, eu e ele, e estamos convencidos 
que, que si, que… que chegaríamos a um punto que… 
E- E aqui, porque é que há diferença aqui? 
M- Porque a não haver família, igual nos juntamos aa… nos agarrámos mais um ao outro… 
E- Hum, hum. 
M- … então isso já começou desde um princípio e então já… já a coisa mudou. Ao vermos, pois… e… não sei!, aa, 
“́ tás” sozinha, não tens família, ao princípio não tens amigos, então agarras-te ao que tens e o que tenho, tinha era ele e 
ele fazia o mesmo, não? Ainda que ele tinha hum… mais amigos que… que eu, não? Mas…, sempre fomos bastante 
independentes no sentido dos amigos; isso também é outra coisa, porque nunca fomos de ir a associações m… mais 
que essa vez que o senhor X nos meteu en essa, mas vamos. (Últimas palavras ditas em tom irónico;  risos de E.) 
“́ Tá” perdoado! Aa… nunca fomos assim muito de associações. 
E- Foi uma boa causa. 
M- Sim. Nunca fomos muito de meter-nos em casa de, de… das pessoas, aa… sempre fomos muito caseros. Aa… 
por isso eu creio que nos aa… desde um princípio de “́ tarmos” aqui, nos agarrámos tanto um ao outro que já foi 
completamente diferente de… aa, do ano, pelo menos, que passámos lá casados; e “́ távamos” recém-casados, qú era 
quando tínhamos que “́ tar” agarrados um ao outro, não? Esso dizem. (Risos) Pois não, a gente foi ao contrário!, nos 
agarrámos bem depois. (Tom de sorriso) E… não sei, yo estoy convencida… 
E- Sim? 
M- Sim. 
E- Sim? 
M- Sim. O meu pai costumava dizer: “Qú o que m… mal começa, bem acaba.” E parece que ele desde cima, parece 
que sim, que… 
E- Acha que ser homem/mulher em Portugal é diferente de ser homem/mulher aqui? 
M- Sim! Sim. Sim. 
E- Em quê? 
M- Em quê? Pois eu vejo lá, por exemplo, a mulher ainda “́ tá” muito… por debaixo do homem. 
E- Hum. 
M- Aqui a mulher tem mais igualdade e, lá, não! 
E- Hum, hum. 
M- Lá a mulher sigue aa, ficando em casa,  eu pelo menos no núcleo donde estou, a mulher sigue “́ tando” em casa e 
o marido sigue indo à taberna como quem… digo à taberna ou à, ao bilhar e… e isso aqui não o vês tanto!, ainda que 
aqui também há as típicas associações donde as mulheres não entram, eh! 
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E- Hum, hum. 
M- Mas isso também é… no sentido de que hum… só em certas épocas do ano, eh? 
E- Hum, hum. Hum, hum. 
M- Mas também aqui vês muitas mulheres, os, às sextas feiras, por exemplo, juntam-se quatro ou cinco ou as amigas 
do colégio, vão-se ao cinema, vão jantar e depois vão ṕ ra casa. Isso lá eu não… “́ inda” não vi!, pelo menos donde… 
eu… costumo ir, claro! E aqui nada! Aqui é muito normal aa… chamam-se e ficamos, as mesmas da parada do, 
do… da camioneta das crianças; (…) 
E- Hum, hum. 
M- (…) uma vez ao ano fazem um, não se conhecem mais que de… de levarem os miúdos ali… 
E- Sim. (Tom de sorriso) 
M- … mas juntam-se uma vez ao ano e vão a… Sim? (Respondendo a alguém que chama à porta; interrupção na 
gravação) 
E- Eu sei, era da… do ser homem ou mulher. 
M- Tch! Si! 
E- O lá e o cá. 
M- Sim. É verdade, sim. Sim, eu creio que há muita diferença, ainda. 
E- E em casa? No ser homem/mulher…  
M- Sim. 
E- … na casa? 
M- Sim. 
E- O que é que?… 
M- Aqui o homem, por exemplo, já começa a fazer as coisas em casa, que ele, isso em minha casa vi eu, porque o 
meu pai… era um bom cozinheiro e se havia que esfregar o chão ele também o esfregava!, por isso quando vim aqui, 
vi que os homens aqui passeavam os… os carrinhos do bebé, sozinhos, ou faziam alguma coisa em casa, não foi uma 
coisa que me estranhou, porque eu em, em minha casa vi! Mas… eu vejo, por exemplo, os meus irmãos qú em casa 
não fazem nada, aa… e os meus cunhados e, e os, assim próximos de… gente jovem!, que falamos com eles e tal, 
quando “́ tamos” lá e, e eles dizem que: “isso são coisas de mulheres.” Que eles não… não fazem, e aqui não; aqui, 
hoje em dia, que se casa já, já leva umas normas e… e gente…, por exemplo, aqui no primeiro piso tenho uma amiga 
que o marido é arquitecto, amiga, amiga… 
E- Hum, hum. 
M- … o marido é arquitecto e ela “́ tá” num ordenador, porque qú ela faz aa… esquemas no ordenador… 
E- Hum, hum. 
M- … e ela põe-se no ordenador e o marido banha as miúdas, têm três filhas, banha-as, la… limpa o cabelo, seca-los, 
veste-as e se é preciso a tortilha faze-a ele “ṕ a”… ṕ ás miúdas e em Portugal ainda não vejo os homens a fazerem 
isso; pelo menos no núcleo donde eu me costumo mexer. 
E- Hum, hum. 
M- E são jovens, eh!? Aa… e aqui não!, aqui… o homem vai à compra, ao super-mercado, lá… on…, isso também 
o meu irmão faz, ir e… o meu marido também já se cos… costumou ir… ao supermercado, que ele não gostava nada 
e… mas lá… eu creio que tend… tenderá a mudar, também e… 
E- Hum, hum. 
M- Mas, hoje, por hoje ́ inda… há muito… a mulher em casa e… e o homem no trabalho. 
E- Hum, hum. 
M- Que se costumava dizer, não? Ainda qú hoje em dia se trabalham os dois melhor, que melhor! 
E- Hum, hum. 
M- (Curta pausa) (…) Poes… pois esso, yo, a minha irmã, por exemplo, queixa-se disso: que o meu cunhado em 
casa!, não faz nada! E claro!, ela também trabalha fora… 
E- Hum, hum. 
M- … então aí há… essa coisa, não? Se a mulher também trabalha fora, normal é que em casa… 
E- Hum, hum. 
M- … a casa seja feita por os dois. 
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E- Hum. 
M- Eu hoje mesmo, o meu marido limpou-me todo o pó a isto e, e passou aspirador e passou o chão e não lhe passou 
nada! Eu olhei “ṕ as” mãos dele e ele seguia com os dez dedos, não? E… e não quer dizer que eu passado amanhã 
não o… faça eu; no Domingo tocou-me a mim! 
E- Mas acha que se tivessem lá, que era mais difícil?… 
M- Sim!, sim!, sim!  
E- … fazerem, viverem, assim dentro de casa? 
M- Sim!, sim!, sim!, sim! 
E- Claro! 
M- Sim, porque vejo por os meus irmãos, são… mais jovens que eu e… e… e nada! O meu irmão, quando muito, 
põe-se a assar os frangos aa… no carvão, não? Na…  
E- Sim, sim. 
M- … na lenha, é isso,? Que… e isso é mais porque ele gosta de fazer isso, mas eu não vejo o meu irmão a pôr uma 
mesa, a levantar uma mesa, não; isso sim, que não. E isso o meu marido sim, faz. É ele que se encarrega d́ a pôr, eu 
nem paro de lavar e ele “encarga-se” de a levar “ṕ á” cozinha, não há problema. 
E- Pois… entre vocês… 
M- Sim, sim, sim, sim 
E- … têm as coisas… 
M- Temos já… mas sem falar! 
E- Sim. 
M- Já eu levanto-me, levo o meu prato, fico a lavar a louça e ele, de paço, vai trazendo tudo, até que ele “tremina”; só 
tem um defeito, que ainda não consegui tirá-lo: é que a, a… toalha sacode-a na… na banheira! (Risos de E.) E segue 
sacudindo, por mais que lhe diga! (novos risos de E.) Já, eu já aa… una causa perdida! Una causa já perdida. 
E- (Risos) Quais são, ṕ ra si, as características que uma mulher deve ter? 
M- (Risos) Pois segundo o homem que “́ teja” ao lado. 
E- Como? 
M- Segundo, segundo o homem que tenha ao lado, não? 
E- Ham, ham. 
M- Porque… 
E- Como é que é isso? Explique-me lá. 
M- Por exemplo: aa, se o homem, é um homem que, de por si, tem a iniciativa de fazer coisas, a mulher pode “́ tar”… 
(Leve hesitação) mais bem…, não digo em baixo do homem, nunca nesse sentido, não? Pode ser mais calada, 
mais… aa… ahora, se o homem é mais bem, desses que… trabalham, “traiem” o dinheiro, trazem o dinheiro a casa e 
sentam-se no sofá e não têm iniciativa ṕ ra outra coisa, a mulher tem que fazer, como quem diz, acordar o homem! 
E- Hum, hum. 
M- Nesse sentido. 
E- Hum, hum. 
M- Eu, por exemplo, vejo, aa, vi um caso, o meu cunhado, tenho um cunhado separado que… se tivesse tido uma 
mulher “q́ o sobesse” mover… 
E- Hum, hum. 
M- … eles tinham sido aa, duas pessoas felizes. Mas casou-se com uma mulher “́ inda” pior que ele… 
E- Hum, hum. 
M- … que não a soube, não o soube levar aa… por o caminho que devia ser, então creio q́ aí a mulher aa… pode 
jogar muito (Imperceptível) com um homem que não… (Hesitação) que não se… se… aa… saiba, ou que não tenha 
espírito de iniciativa, de… 
E- Sim, sim. 
M- … de luta, por exemplo, não? 
E- Sim. Hum, hum. 
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M- Creio que um homem que chega a um punto, por exemplo eu vi pelo meu marido que chegou a um punto q́ele 
queria deixar os estudos, queria deixar tudo; e por ele, ele tinha deixado!, e eu disse-lhe que não, “se até aqui podemos 
chegar… 
E- Sim. 
M- …podes chegar mais!” 
E- Hum, hum. 
M- Se eu tivesse sido outra, pois tinha-lhe dito: “pois deixa tudo e pronto!” Em cima eu que me “́ tava” a sacrificar... 
E- Sim. 
M- … trabalhando, ficando aqui com a miúda, sozinha e, e creio q́ aí joga o papel a mulher sempre e quando a classe 
do homem que tenha ao lado. 
E- E sem ser na família? Portanto, a mulher, assim, mulher em termos gerais? 
M- Sim, em termos gerais? (Dito em simultâneo com o entrevistador) Pois a mulher ainda… 
E- Quais são as características? 
M- … tem… que acordar muito, a mulher, ainda. (Breve pausa) Porque… às vezes a gente pede muita igualdade 
com o homem. 
E- Hum, hum. 
M- E eu creio q́ aí não “́ tá” a questão da igualdade, porque nunca vamos a ser iguais. 
E- Hum, hum. 
M- Eu por lo menos não, não, nunca… nun… não quero, tampoco! 
E- Hum, hum. 
M- Aa… eu costumo dizer que: “em vez de feminismo… 
E- Sim. 
M- … sempre é melhor ser feminina.” 
E- Sim. 
M- A mulher, mulher e o homem, homem. 
E- E o que é que é ser feminina? Na sua opinião? 
M- Ser feminina? O saber estar no sítio da mulher! Ajudar, na sociedade, como mulher; não como… gritar: “eu quero 
este posto de trabalho, porque este posto de trabalho toda a vida foi cogido por um homem.” 
E- Sim. 
M- Então, como querem a igualdade: “pois esse posto de trabalho agora pertence-me a mim.” Não. Nesse sentido, 
não! Porque eu sei que nunca chegaria, nunca poderia ser uma mulher aa… numas obras, por exemplo. 
E- Ham, ham. 
M- Eu não me vejo a trabalhar numas obras, porque não. Eu não me vejo com um saco de cinquenta quilos de co… 
(Ruídos de movimentos com o microfone) de… de cimento aos ombros, porque… 
E- Hum, hum. 
M- … não sou capaz de fazer isso. 
E- Hum, hum. 
M- E há mulheres que dizem que sim!, que querem igualdade; pois, eu não vejo, aqui ainda não vi nenhuma nas 
obras. Logo há outra coisa, por exemplo nas guerras… 
E- Sim. 
M- … as mulheres, quem mais sofre? As mulheres, porque perdem os filhos e os maridos. 
E- Sim. 
M- As mais fortes sempre tem que ser a mulher!, 
E- Hum, hum. 
M- (…) nesse sentido; por isso eu digo sempre: aa… igualdade, eu não quero igualdade! Aa… quero uma sociedade 
j… justa!, 
E- Hum, hum. 
M- (…) mas igualdade ć o homem, eu creio que nunca vamos conseguir. Porque eu, por exemplo, eu não me vejo 
numa guerra matando o filho de, de outra mulher, pensando… 
E- Hum, hum. 
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M- … no? Querem igualdade? Pois também podem ir à guerra! 
E- Hum, hum. 
M- Há mulheres que vão à guerra, não? Mas eu aí não me vejo. Não me vejo porque, eu creio que se tiro um tiro a 
um… miúdo, por exemplo, a um chavalito de vinte anos, estoy pensando: “Estou a matar o filho de uma mulher que 
“́ tará” a sofrer agora!” 
E- Hum, hum. 
M- Como se me fizessem o mesmo a mim, por isso essas igualdades… (Sorriso) 
E- Hum, hum. 
M- Eu, n… não… não a vejo!, agora, creio que a mulher devia ser, ou deverá começar a ser, mais constante, no 
sentido de… de dar, também, não ser só pedir. 
E- Hum, hum. 
M- Porque aqui, por exemplo, em Espanha… (Ruídos de relógio a dar horas) as feministas, há momentos que lhes 
vês na cara ódio. 
E- Hum, hum. 
M- Hacia, à sociedade, hacia, aos homens, a quem seja, não? E eu creio que há, também, aí um térmido que há que 
saber dar, também, não? Quer dizer: “que não queiras tudo no mesmo mês.” 
E- Hum, hum. 
M- “Que se até ahora “́ tivemos” a sofrer…” como elas dizem, ou como eu, também, às vezes penso, que sim que o 
homem “́ teve” sempre por em cima da mulher, pisando a mulher, que tão pouco é… tão pouco quero isso!, pues, 
pensar que tem que ser pouco a pouco, que o homem também tem que se acostumar q́ a mulher também vale “ṕ a” 
outras coisas, não? 
E- Hum, hum. 
M- Também pode “́ tar” num posto directivo do que seja, que vale tanto como um homem, não? Mas isso tem de ser 
tudo muito pouco a pouco. 
E- Hum, hum. 
M- Isso não se pode fazer… Roma não se fez num dia, costuma-se dizer, não? 
E- Hum, hum. E quando diz que as mulheres têm que acordar, em que sentido? Dizia há bocadinho, não é? 
M- Sim, acordar mas no sentido, esse de que aa, há que saber “́ tar” no momento exacto, nos sítios exactos, não? 
Então não há que “́ tar” de repente a pedir tudo. 
E- Hum, hum. 
M- Há q́ ir pouco a pouco, acordando, pois pouco a pouco, ir pedindo as coisas pouco a pouco e eu creio que com o 
tempo se chegará a essa igualdade que elas querem, mas sempre a mulher, mulher e  o homem, homem. Eu desde 
logo não gostaria de ser homem. 
E- Hum, hum. Aa… no seu caso, está a desempenhar um trabalho que, que um homem, o seu marido, já 
desempenhou? (Ruído de campainha) 
M- Sim. 
E- E… como é que vê isso? 
M- Neste, eu vejo que neste momento toca-me a mim a tirar a vida por delante e… e, e não passa nada! 
E- Que… 
M- É um…, pois num momento dado ficarei eu sem trabalho e tocará a ele e… hombre!, o normal sempre é que seja 
o homem a levar o dinheiro a casa, sempre foi assim, não? Pois, em mi caso não. 
E- Hum, hum. 
M- Eu… desde noventa e quatro… (Ruídos de alguém a bater à porta) sou eu que “́ tou” levando o, o dinheiro a casa 
e tampoco passa nada! 
E- Hum, hum. 
M- Sim? (Dirigindo-se à pessoa que batia à porta; risos de E.) Já “́ tá” a dizer mal do professor, haverá que ver. 
E- (Tosse) Alguma colega, alguma (Imperceptível) . (Risos) 
M- Sim. (Risos de E.) Poes, eu vejo isso, que neste momento toca-me a mim; eu também vi a minha mãe tirar a 
família p á… “ṕ a” diante, muitas vezes era… só o dinheiro da minha mãe e tampoco passava nada!, são as 
circunstâncias da vida q́ a que aceitá-las! 
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E- E o trabalho que está a fazer? 
M- Hum. Normalmente é feito por um homem. 
E- E, e, mas, mas agora está a fazê-lo, não é? 
M- Sim. 
E- E o que é que… o que é que pensa disso? 
M- Pois, aa… posso ir donde as feminin… as feministas a dizer que eu “́ tou” a desempenhar um papel de homem! 
E- E acha que o desempenha da mesma maneira? 
M- Desempenho igual! 
E- Hum, hum. 
M- Não têm… porque desempenhá-lo pior nem melhor; desempenho pior!, porque… 
E- Como é que é? 
M- … há “tubarias”… 
E- Sim. 
M- … há tudo isso, que o meu marido sabe o sítio… 
E- Sim. 
M- … sabe o que é que são, e eu nisso, cada vez que… preciso, que; outro dia rompeu-se uma “tubaria” em baixo, às 
sete e um quarto da manhã e… e disse: “− Q., baixa a baixo, porque há uma tubaria que “́ tá” a cair água e não sei do 
que é que vai aquilo!” Homem, eu sei correr o telefone, chamar o… empregado: “− E… vem que… esto.” E tudo 
isso. 
E- Pois. 
M- Mas ele em seguida foi e disse “− Isto é de água fria, porque este é…” E eu isso, tenho um mapa que ele me fez, e 
donde “́ tão” todas… 
E- Sim, sim, sim. 
M- … as “tubarias”, mas no, esse momento aa… pedi a ajuda dele e não se me caíram os an… os anéis por isso! 
E- Hum, hum. 
M- Precisei dele, pedi-lhe a ajuda e punto!  
E- Mas se ele não estivesse cá, imagine que ele estava em Barcelona? 
M- Vou ao… vou ao, vou ao mapa. 
E- Hum. 
M- E, e quando ele “́ teve” em Coimbra também tive problemas e também me solucionei-os muito bem; e mais 
gordos que outro dia, também. 
E- Teve? 
M- Sim, sim. Tive uma ruptura de… da “solfage”… 
E- Sim. 
M- … que “́ táva” a cair água em casa d́ uma e tive que “vaziar” tudo, tirar toda a água e tudo isso e “fize-o” e não 
passou nada!, pouco a pouco, lendo os esquemas que ele me tinha deixado, todos os mapas, pronto; veio o obreiro, 
arranjou, eu voltei a encher tudo… 
E- Hum. 
M- Mal ou bem, uma se arranja! 
E- Hum. 
M- Que remédio! 
E- Acha que a sua vida tinha sido diferente, se não tivesse nascido mulher? 
M- Hombre, por suposto! Também se tivesse nascido na Índia… 
E- (Ruído de nariz a fungar) Sim. 
M- … e segundo de que côr tivesse nascido na Índia, também, sim, completamente diferente. Sim, sim.  
E- E acha que, que as mulheres têm problemas que são específicos delas? 
M- Sim, mas, também, às vezes porque os buscamos. 
E- Como é que é isso? (Riso aberto de Mafalda) Como é que é? O que é que quer dizer? 
M- Porque… (Tom de riso) às vezes que… queremos “́ tar” por em cima deles… 
E- Hum, hum. 
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M- … e… e aí há que saber jogar um pouco, porque eles são muito orgulhosos. 
E- Hum. 
M- E então eu digo; Aaa, eu muitas vezes com o meu marido, cheguei a fazer que sim, que sim, tudo muito bem e eu 
via as coisas neg… pretas e ele via-as verdes e ao final também as via verdes “ṕ a” contentá-lo, mas ao final eu 
fazia… 
(Interrupção na gravação para virar a cassete) 
M- Aa… pois não sei, aa…eu vejo pela minha filha, a minha filha consegue o que quer do pai. 
E- Hum, hum. 
M- E tem doze anos, ainda! E sabe levar o pai de tal maneira, que se vamos a buscar uma película “ṕ a” ver uma… 
um filme “ṕ a” ver na televisão… 
E- Hum, hum. 
M- … quando ela vai, eu não sei como faz, mas ela consegue trazer o que ela quer, e isso… eu creio que há… vai 
aprendendo, “ṕ a” quando ser maior, já… (Tom de riso) 
E- Hum, hum. 
M- Eu creio que temos aa… um sexto sentido… 
E- Hum, hum. 
M- … que nesses momentos sabemos usá-lo. 
E- Hum, hum. 
M- E… há mulheres que o usam para bem e outras que não sabem usar bem. Eu lembro-me na escola haver um… 
uma… no livro de leitura que tínhamos… 
E- Sim. 
M- … uma, uma história que era “Os dez anõezinhos da tia verde águas”. 
E- Sim. 
M- Não sei se a senhora…? 
E- Não. 
M- Não? Pois era uma mulher, e eu lembro-me um dia contei à minha filha e ela ria-se e dizia-me: “− Isso é a história 
mais tonta que eu li na minha vida! Que eu ouvi!”  
E- Hum. (Tom de riso) 
M- Pois era uma, uma mulher que vivia com o homem, que todos os dias o homem lhe batia… 
E- Sim. 
M- … porque nunca tinha a comida feita!, nem a casa arranjada!, nim nada! E havia uma senhora ao lado, já mayor, 
que um dia aa… diz: “− Vem aqui que eu aa…, aa, vou-te dizer um truque “ṕ a” que o teu marido não te bata.” 
E- Sim. 
M- Então ela diz: “− Eu vou-te emprestar dez anões”… 
E- Sim. 
M- …”e tu de manhã vais fazer o que eu te mando; tu vais de manhã buscar água, de manhã preparas a comida ao teu 
marido, limpas a casa, tudo isto, mas tu não vais fazer isso, quem vai fazer isso são os dez anões”… 
E- Sim. 
M- …”que eu te vou deixar. Mas tu não os vais ver!” 
E- Sim. 
M- Claro!, a mulher fazia tudo o que a outra…, o homem chegava a casa, comia, tal e claro, estranhava-se!, e não lhe 
batia, claro! 
E- Hum, hum. 
M- E um dia já, diz a mulher, “ṕ a”… “ṕ a” outra, “ṕ a” senhora mayor: “− Olhe, eu quero agradecer aos dez anões, 
por ao meu marido já não me bate!” 
E- Sim. 
M- E diz: “− Tu eres tonta, os dez anões tens-os nas mãos!” 
E- Aa!! (Tom de admiração e ternura) Que engraçado! 
M- Entende? 
E- Entendo. 
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M- Essas pequenas coisas de quando somos pequenas… 
E- Sim. 
M- …então digo: “o sexto sentido, é como os dez anões, de resto há que sabê-los interpretar, “ṕ a” saber usar!” 
E- Hum, hum. 
M- Claro que ela não sabia que era ela que “́ táva” a trabalhar!, ou se sabia, não se inteirava. 
E- Hum, hum. 
M- Então digo: “pois há muitas, há muito… muitas mulheres que têm o sexto sentido, mas segundo como o usas… 
E- Hum, hum. 
M- …”sabes levar a pessoa que tens, seja homem, seja mulher, ao lado, ou não!” 
E- Acha que esse sexto sentido, a ver se eu entendi bem, é próprio da mulher? Não é? 
M- Sim, sim, sim. 
E- E… e, e, portanto, é uma forma aa, de saber, não é? Dela? 
M- Sim. Claro!, mas eu creio que já nasce a mulher com isso, logo haverá umas q́ o têm desarolhado e outras que 
não, claro. 
E- Sim. 
M- Isso já é outra coisa, não? 
E- Sim, sim. Hum, hum. (Breve pausa) Bom, aa, pela minha parte, penso que… que… 
M- Se é por a minha filha, não se preocupe, porque essa vai “ṕ ó” parque agora! Eh! 
E- Não, mas não é. 
M- Porque vai-se disfarçar. 
E- Pois,  faz  parte  da  época,  não é?  Acho  que  sim. Não, ṕ la  minha parte quero-lhe agradecer, a sua 
disponibilidade, por ter cá vindo duas vezes e quero-lhe perguntar o que é que achou do… se tem mais alguma coisa a 
dizer, se não quer dizer mais alguma coisa? E o que é que achou!? Desta, destas entrevistas que foram duas conversas? 
M- (Sorriso) Não, eu quando a L. me chamou a dizer isso, eu cria que vinha com as, as… perguntas…  
E- Escritas. 
M- … e quando veio, q́ a senhora sentou-se aqui, sem nada na mão, e digo: “− Bom, a ver do que é que vai!” 
E- Sim. 
M- E não!, foi uma experiência muito agradável; a verdade. 
E- Não foi difícil? 
M- Não! Não, não. Às vezes fez-me recordar coisas da minha infância que… 
E- Hum, hum. 
M- … que… já não, há muito tempo que não… fazia… recordar… 
E- Mas gostou? 
M- Sim!, sim!, sim. 
E- Aa… não lhe… 
M- Não!, repetiria. 
E- Hum. Não foi difícil. 
M- Não, não. Não. 
E- Portanto, não foi custoso. 
M- Não, não. Não, não. Nem, nem desagradável, nem nada, não. 
E- O.K. Pronto, muito obrigada. 
 

FIM da 2.ª ENTREVISTA 
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APÊNDICE 10 - 4 – ENTREVISTA DE PALOMA (CAPÍTULO TRÊS, 4.ª PARTE) 

1.ª ENTREVISTA 

 Entrevistadora - Gracias por acceder a.., conmigo, hoy es diez de marzo y como el otro día he hablado 
contigo, estoy aquí haciendo un estudio, creo que te he mostrado mi tarjeta. 

 Paloma - Sí. 
 E - Y creo que también te había dicho que estoy aquí haciendo un estudio, pues sobre las mujeres que, o sea, 

que han emigrado de Portugal, o también mujeres españolas que se han casado con portugueses que han emigrado, 
pero estoy hablando con mujeres. Y pues yo no tengo muchas preguntas, vamos a ver, (Imperceptível). Como te 
decía, yo no tengo muchas preguntas, lo que tengo generalmente es una pregunta, pues lo que pido a las mujeres es 
que lo que puedan, pues me cuenten en datos generales, ¿no?. Las experiencias de su vida, claro, que la persona no es 
identificada, ni necesita decir el nombre del pueblo donde su familia, ni nada de eso. Como ya te he dicho, incluso, 
porque se que te lo he dicho, y hay pues yo en líneas generalmente así: Hay un humorista portugués, Hernán José, que 
suele decir que la vida es como los interruptores, una vez arriba, otras.., unas veces, otras veces hacia abajo, y así es con 
todo, con todos. Pues de lo que puedes, cuando han sido los momentos más marcantes, sean hacia arriba o hacia 
abajo, cómo los has vivido, cómo los has sentido, (Imperceptível), y cómo en esa historia pues (Imperceptível), pues 
era se una vez una niña que se llama P y que ha nacido no se ¿al norte del país más o menos?. 

 P - No. 
 E - Sur. 
 P - No. Yo nací en un pueblo de (Imperceptível). Sí, porque yo no tengo ningún problema en decir, se puede 

contar mi vida, ¿no?. Entonces no me importa decir pues, no voy a decir exactamente la calle, pero de una ciudad, 
porque soy (Imperceptível), una ciudad de (Imperceptível), que he crecido, he vivido hasta los 16 años, no tengo 
ningún problema en decir de donde soy. 

 E - Bueno, entonces esa niña... 
 P - Esa niña crece. He vivido en un entorno familiar muy feliz, pues sencilla, humilde. Los padres trabajaban. 

La ama ha sido modista toda la vida, y a los nueve años me quedo sin padre por enfermedad. Ahí vienen los 
problemas familiares, económicos también. Los hermanos han tenido que dejar los estudios, y aún ni todo al ejército 
del aire, voluntarios, y luego juraron bandera y fueron a Angola, y ahí un estuvo seis meses, otro estuvo nueve y eso 
fue muy duro para nosotros. 

  Porque claro, éramos cuatro, quedamos dos en casa muy pequeños, yo con nueve, mi hermano con once. 
La ama sola con los dos, los hermanos ¡eh!”, muchas dificultades para saber cómo se encontraban, problemas de 
salud también, ni habían noticias. Igual tirábamos seis meses sin saber nada de ellos, pero bueno, dentro de lo que 
cabe.. Luego el Gobierno nos a aportado unas ayudas, nosotros tuvimos facilidades para estudiar, que luego por cierto 
yo no supe aprovecharlo, porque fui muy rebelde, no, de los cambios, que me encontraron un poco. Pierdes el padre, 
pierdes los dos hermanos también. Te descentras un poco. 

 Luego con once años a un colegio de religiosas, ahí seguí los estudios, pero seguí siempre rebelde, cada vez 
más, y bueno, salí con 16 años, con el graduado hecho. No quise seguir estudiando. 

  A través de las religiosas me fui a Oporto, a una clínica, sí, particular, y estuve hasta los veinte años. Y muy 
bien, en Oporto. Pues al estar independizada de la familia, un poco, sin normas, ni horarios, pues me he desmadrado 
un poco, he vivido un poco así, a lo loco. Seguía trabajando y estudiando de noche, pero estudiar poco, más bien 
juerga (ri-se)-. Lo he decidido yo y no me arrepiento de lo que he hecho, bueno, he disfrutado, lo que pasa es que hoy 
en día maduras y hechas en falta los estudios, porque podía haber hecho una carrera y hubiera podido estar mucho 
mejor. Poco, luego las cosas son complicadas, yo he tenido que salir adelante y bueno, con estudios es mucho más 
fácil, aunque el problema de un trabajo es muy amplio ¿no?. Porque he sido siempre una persona muy positiva, nunca 
he echado culpas a nadie de lo que me ha pasado, si ha sido bueno lo he disfrutado y si me ha pasado situaciones 
desagradables, he intentado luchar para estar bien. Entonces nunca me he dejado hundir, soy muy, ¿cómo se dice?, 
optimista, lucho mucho, me gusta estar bien. 
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  Y bueno, en Oporto encontré unas amigas que sus padres eran emigrantes, y me han animado a venir a 
pasar unas vacaciones, pues me he quedado en Salamanca, me he quedado, me vine y ya me quedé. De aquel 
entonces por el 84 que vine yo, no había tantos problemas de trabajo, yo era muy joven y en seguida. 

 E - ¿Tenías más o menos, qué edad?, ¿más o menos que edad?. 
 P - Pues tenía 22 años ya. Si, y me ha gustado mucho España, ¡eh!. Encontré una ciudad preciosa y quise 

quedarme. Luego de mía cada, mi madre no estaba de acuerdo. Los hermanos tampoco, porque ¿qué hacía yo en un 
país sola?. Digo no porque están los vecinos de mis amigas, “que no, que no, que te vienes, que te vamos a buscar...”. 
Como yo era mayor de edad y ya no han podido decidir por mí, entonces han respetado, porque claro, yo volvía y qué 
iba a hacer, ya había dejado el trabajo, yo me quedo, porque yo soy de las que digo: hoy cojo maleta, hago maleta, 
digo, si estoy trabajando anulo el trabajo y ya no vengo aquí más a trabajar, me voy a otro sitio. Y no sé, aunque no 
tenga trabajo siempre he sido muy agradecida, bueno, ya me buscaré la vida, y siempre me ha salido bien. 

 Luego también tenía el apoyo de la familia, me apoyaba a buscar trabajo y yo he estado aquí un mes nada 
más, sin trabajar. Luego estuve trabajando en un bar y… allá llaman café ¿no?. Luego he estado en restaurantes, he 
estado en casas limpiando, de interina. 

  Siempre he estado trabajando y siempre he estado también cambiando de ciudades porque luego haces 
amistades, la gente se mueve mucho de verano y te animas y yo siempre me ha gustado mucho trabajar y luego a 
través del Consulado, también me muevo.  

 Me gusta conocer y luego voy, me gusta, busco trabajo y allí me quedo otra vez. Ahora ya no me puedo, no 
me puedo permitir el lujo de hacerlo, porque tengo a mi hijo y ya claro, tengo que tener una estabilidad, pero bueno, 
estoy conforme.  

 Y luego la venida aquí a San Sebastián. Yo llevo aquí ya bastantes años. Aquí conocí a un chico. Estuve 
viviendo con él tres años. Que es el padre de mi hijo, que no nos hemos casado, no me arrepiento, porque en ha salido 
muy bien. Y nos fuimos a su pueblo a vivir. Estuvimos allá tres años viviendo bien, pero yo no quería el niño y él sí. 
Luego el me ha convencido, yo quede embarazada. Él va y total cuando nace el niño, no asimila la responsabilidad. 
Yo me he encontrado sola. De hecho, bueno, yo “si tú no quieres enfrentarte”. Él tenía muchos problemas 
profesionales, económicos. Estábamos pasando mala racha. Yo no estaba trabajando. Entonces a los cinco meses, yo 
le he dicho que me iba de casa. Me dijo: “no, no te vayas, porque te puedes quedar, dejamos el piso”. Y lo que el 
banco se ha hecho con todo lo suyo, porque una vez que no hacía frente a los gastos, el banco le ha quitado todo el 
patrimonio que tenía, y yo, estábamos los dos con lo puesto. «Nosotros tenemos un niño, y si tú no estás capacitado o 
igual ahora tienes muchísimos problemas y no puedes salir adelante con nosotros, pues es mejor que yo me busque la 
vida con mi hijo, sola, porque en vez de estar los tres hundidos, estás tú solito, porque yo no me hundo, porque yo soy 
la que tengo que tirar por mi hijo, por lo menos yo lo siento así, porque no te veo capacitado de que tú luches por una 
familia.» «Que no, que nos vamos a casa de mis padres». «No, digo yo, yo no voy a casa de nadie!, porque de irme 
me iría a mi casa y yo entiendo que una vez que busqué mi independencia, no tengo el derecho de ir a llevar 
problemas a casa de nadie. Entonces yo prefiero asimilar mi historia y me voy con mi hijo!.» «¿Adónde vas con un 
niño de cinco meses?». «Tú no te preocupes, que yo me busco la vida y ya!.».  

 Entonces yo llamé a un amigo mío, le dije: oye, me pasa esto, y estoy con la maleta hecha, la de mi hijo y la 
mía. Me queda irme de casa y no tengo dinero para moverme. Mándame dinero, que yo cuando pueda te lo devuelvo. 
Entonces el chaval me mandó 40.000 pesetas a Cantabria. Yo cogí el dinero al día siguiente. Con las mismas me vine 
a San Sebastián. Llamé a una amiga porque yo antes de irme a Cantabria ya vivía aquí, y le llamó y le digo: mira si 
estoy aquí con mi hijo de cinco meses y no tengo a donde ir, si tú me dejas quedarme un par de días en tu casa, yo te 
pago lo que sea para hacer frente a los gastos, ¿no?, y para solucionar mi problema. Ella se volvió loca conmigo 
porque dijo: “esta mujer, me va a volver loca, qué vamos a hacer con ella”. Y total que me recibió en su casa y estuve 
veinte días, y bueno. Ella me ha ayudado mucho, ella es de aquí del País Vasco, tenía más o menos idea de cómo 
pedir ayuda y moverse a través de la asistenta social. Entonces cogimos y nos fuimos a la asistenta social. La asistenta 
social, la primera cosa que me decía, claro al ser extranjera: “residencia”. Yo no tengo residencia, porque claro, para 
tener una residencia tienes que tener un contrato, si no tienes contrato no te dan la residencia (Imperceptível). Que 
alguien se haga cargo, pero de qué le (Imperceptível), cuando uno está ilusionado y está quizá también enamorado y 
hace las cosas a lo loco, no e preocupa de papeles, porque total, puedes estar, aunque no estés legal, ¿no?. 
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  Pero como ven que estás en la Comunidad Europea, ya te ponen pegas, digo bueno, yo porque si estamos 
en la Comunidad Europea. No necesitamos, pero para las ayudas si necesitas una residencia. Todo eran pegas, todo 
eran problemas.  

 Entonces yo cuando me vine, me fui a Irún, de Irún, a , allí me denegaron todas las ayudas. Pedimos ayuda a 
la asistenta social de Donosti. Me dieron la fecha para entrevistarnos con el niño y la amiga a la asistenta social. 
Contarle la situación, que me había separado, que no tenía nada, ningún tipo de ingresos y que bueno, que estaba en 
casa de unos amigos, que no podía hacer el favor de dejarme estar, para que tampoco era plan de estar ahí, pues era un 
gasto, y ya no era un gasto de una persona, éramos dos personas ¿no?. Y bueno, la asistenta muy agradable, la verdad 
es que yo (Imperceptível), no puedes decir la mínimo, porque conmigo se han portado muy bien.  

 En Irún la gente no me ha ayudado, han puesto muchas trabas, pero sin embargo, yo en Donosti no tuve 
ningún problema. Entonces la asistenta social me dijo que en ese momento no habían plazas en pisos de acogida de 
madres solteras, pero que estaba Cáritas, y que ella se iba a poner en contacto con Cáritas, porque como trabajaban en 
conjunto, a ver si tenían una plaza para mí. (Imperceptível). Entonces pedí una entrevista. Vine a Cáritas a hablar con la 
coordinadora de los pisos que es M. Hablé con ella. Me ha puesto todas las facilidades. El sábado entré en el piso de 
madres solteras. Pues la experiencia, la experiencia fue buena, positiva. Dura, porque claro, son pisos donde hay unas 
normas donde tienes que respetar, porque si ni somos.. Yo he tenido suerte que he conseguido con muy poca gente en 
el piso, pero bueno, han podido estar dos como pueden estar seis, ¿no?. 

  La convivencia es muy difícil entre personas, porque cada una tiene un mundo, con experiencias, con 
educación. Los principios y eso, todo influye a la hora de convivir, y bueno. Pues yo me hice a las normas, porque 
bueno, yo he tenido principios. Me he criado con educación, con principios y luego he. A pesar de haber sido rebelde, 
quizá porque como me ha tratado la familia, me he descentrado completamente, pero siempre, nunca me he olvidado 
de lo que he recibido de pequeña, y la infancia también, siempre ha sido muy importante, porque siempre la he tenido 
presente. Porque siempre (Imperceptível), y me preocupo en el caso de mi hijo por eso, porque siempre tengo buenos 
recuerdos de mi familia, de mis padres, de las Navidades, de la Semana Santa. 

 Entonces claro, yo vivía allí pues sola, sin apoyo de nadie. Al ser extranjera, pues dices, ¡jo!, tienes apoyo sí, 
pero no es lo mismo que la familia, ¿sabes?, yo hecho en falta la familia, porque no se, no es lo mismo, tengo 
amistades, muy buenas amistades, que siempre están con nosotros, nos apoyan, pero no es lo mismo que la madre, 
que tengas una madre que aunque te riña, pues te abre la puerta, ¿no?. Y bueno ene ese momento sentí mucha la falta 
de mi madre, porque mi madre se murió en el 85. Llevaba ya un año aquí trabajando y entonces bueno, pues cuando a 
raíz de este problema de mi hijo, yo entendía que no quisiera vivir, tampoco tengo mucho trato con la familia, ¿no?, 
porque hemos estado mucho tiempo separados, y luego por problemas míos con las cuñadas. Entonces bueno, si yo 
decidiera casa, mis hermanos me abren la puerta, pero tengo que entender que no son ellos ya, son sus mujeres, sus 
hijos, y a mi no me gusta pedir favores.  

 Antes pido a un desconocido que a la familia, porque luego a la larga, hubiera sido un problema para ellos, 
aunque sus hermanos sus mujeres, soy la pequeña, y siempre he sido la niña guapa de la familia.   

 Pero yo de momento he decidido, me voy, con todas mis consecuencias, con mis errores, y digo, bueno, 
pues no voy, prefiero pedir ayuda a alguien. Hechas un cable, pues bueno, pues tuve suerte, porque con Cáritas 
también me ha ayudado mucho. Yo estuve un año en el piso, y el primer día pues lloraba mucho, pero no se, al ver a 
mi hijo, en ese momento el tema de la pareja, no me afectó para nada, porque mi problema era mi hijo, solucionarlo. 
Porque había que comer, había que vestirle, había que pagarle una educación, y ese era mi problema. No me preocupé 
de que yo estaba sola o que se me había ido, porque cogí mi maleta y dejé todo allá. Cuando lo fui a buscar a los cinco 
meses, entré en casa como si no hubiera pasado nada. Fíjate la frialdad con que los problemas, lo que te resbalan de tal 
manera que llegas a un momento que has estado con una persona y que a sido el padre de tu hijo, y luego no sientes 
nada, de un momento a otro, fue un espacio de cinco meses. Yo volví allá y ya es que no sentía nada, es que no me ha 
impresionado entre en casa y sacar las cosas, ni hablar con él, ni verle, porque ya en eses momento quería verle sufrir 
tanto, porque pensaba que ya no iba a tener (Imperceptível), y luego porque no le daba ninguna oportunidad, porque 
no ha pedido oportunidades de volver (Imperceptível). 

  Si no estás a la altura de las circunstancias, en un momento, entonces viene otro problema, no sabes estar, 
hay gente que no madura y cuando tiene un problema con los padres y yo como he sido así, entonces necesito una 
persona al lado muy fuerte, y siempre hasta que no conoces las personas, no sabes porque mientras no haya 
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problemas, todo son alegrías y todo marcha y mucho cachondeo, pero luego, cuando hay un problema grave y hay 
hijos por medio, y las cosas se han hundido por falta de su cabeza, no se, se ha ido el tema de las manos y él no lucha 
para salvar su familia, él no me sirve de nada, porque si es una persona débil, yo lo siento mucho por él ¿no?, pero para 
mí no puede seguir al lado mío, porque yo no puedo sacar adelante tres personas. Yo saco a mi hijo, y yo voy detrás y 
(Imperceptível), no lucho por un hombre, yo lucho por mi hijo, porque es la única responsabilidad que tengo en esta 
vida, porque luego, primero lo que yo (Imperceptível), y luego ya de verlo y convencerlo, y cuando lo veo en mis 
brazos y digo esto es mío, y esto es lo único que yo tengo en la vida, porque la pareja está como deja de estar y digo, 
bueno, esto seguramente que es lo mío, y esto por lo que yo tengo que tirar para adelante y por eso siempre me ha 
dado mucha fuerza para luchar. 

 Yo he llorado muchas veces sí, unas de alegría, otras pues de tristeza. Hay fechas, siempre que me recuerdan 
a mi familia, mis padres, pero bueno, infinidad, se repite la historia, porque mi hijo tampoco va a vivir con su padre, y 
eso es algo que me duele mucho, porque yo no creí con mi padre, pero tengo su imagen y es buena la imagen que 
tengo del padre, y cuando fui a vivir con este chico, pues iba toda ilusionada, porque yo he sido muy independiente, y 
he vivido mi juventud muy bien, me he divertido mucho, he tenido siempre un carácter muy juerguista, pero siempre 
viví con la ilusión de formar una familia y bueno, pues no he tenido suerte, la verdad es que en el amor no tengo 
mucha suerte, y no lo busco tampoco, lo que tenga que pasar pasa, porque yo pienso que forzar situaciones y buscar 
situaciones a lo largo no nos traen cosas buenas, entonces, pues bueno.  

 Yo digo, yo si estuve en el piso de (Imperceptível) un año y pico, allí salí con trabajo, con piso, alquilé un 
piso, tengo unas ayudas del Gobierno Vasco de vivienda y luz. Luego Diputación también me da una ayuda familiar 
para el niño. Juan ha estado en un colegio de religiosas, hasta los tres años. Ahora este curso en Septiembre, va con un 
colegio de religiosos también, que se llama La Salle, que es de los mejores colegios de Donosti. Siempre me preocupa, 
me supone un gran sacrificio que vaya a colegios privados, pero la preparación para mí, como yo tengo buenos 
recuerdos del colegio donde estuve, quiero que Juan siga en el colegio de religiosos, porque tienen otra preparación, 
otra conducta, y hay más disciplina. Algo que la gente, hay mucha gente que piensa de distintas maneras, y cada uno 
hay que respetar.- Exactamente con eso no pretendo pues prefiero, quiero que Juan pues crezca feliz, y que sepa que 
sus estudios, que sepa aprovechar también las posibilidades que le den, las que yo no supe aprovechar en su momento. 
Pero con que sea bueno y honrado, pues ya estoy conforme, y si saca una carrera mejor, que mejor, porque eso para 
mí sería una satisfacción, querer sacar algo que yo no he sabido aprovechar, y que bueno, yo es lo que yo quiero, no 
quiero decir que es lo que pueda pasar, porque es él el que tiene que elegir, lo que va a hacer, pero si no quiere estudiar, 
pues que trabaje, porque aquí como va no e puede. Y bueno yo estoy muy contenta aquí en España, no me siento 
patriota. 

 E - ¿No?, ¿Porqué?. 
 P - Es que no se porqué no me siento patriota. Mira, mi familia está allá. Mis raíces están allá, pero no me tira 

la tierra, no se porqué. Son muchos años que llegas aquí, muy buenos, porque yo he estado hasta los treinta y tres que 
quedé embarazada, yo no sabía lo que eran problemas. No tenía problemas de ninguna clase. Los problemas me han 
venido a raíz de decidir tener el niño. La separación ha sido mis problemas que yo tuve que enfrentarme en la vida, yo 
sola. Yo no se porque no me siento patriota, la verdad es que la tierra (Imperceptível), y no me gusta mentir, a mi no 
me gusta la tierra, no es que no me guste, es que no se. Ahora me lo pone muy fácil, muy tierno, yo nunca cambiaría 
España por Portugal. Si están un equipo de fútbol jugando con Portugal, yo tiro por mi tierra, nunca niego a nadie que 
soy portuguesa, ?entiendes?. Estoy muy orgullosa (Imperceptível) y mi hijo, bueno, pues Juan siempre le digo que la 
ama es portuguesa, que su familia también está allá, pero claro, yo no iría con mi hijo a Portugal y ¿sabes porqué?, 
porque yo entiendo que sería andar para atrás. Porque España está más adelantada, para mí ¿no?, a nivel de ayudas, yo 
estoy convencida que yo con mi problema en mi país, sin mi familia, si me recoge la familia, yo no saldría adelante 
como he salido aquí. Igual es una equivocación mía, ahora he vivido mucho. Hace quince años que no vivo allá, habrá 
cambiado muchísimas cosas ¿no?, pero yo creo que para salir adelante, lo principal es el trabajo, y el trabajo yo creo 
que ahora está fatal y no creo que pudiera haber salido adelante en mi país, y allí no hay ayudas como hay aquí, que 
conste que es en el País Vasco, no en toda España, porque yo me he venido de Cantabria porque allí no había ninguna 
clase de ayuda, ni de Cáritas tenía un piso de chicas, ni nada, yo me refiero al País Vasco, porque aquí hay un sistema 
mucho más desarrollado, está mucho más desarrollado que (Imperceptível) España. Te vas a Madrid y no te creas que 
hay las mimas ayudas, aquí la gente lucha mucho por conseguir las cosas, entonces yo te puedo decir que yo salí 
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adelante aquí, porque me tuve que venir de otra provincia, porque inclusive la asistenta social me dijo, “no creas que si 
te digo que te vayas a San Sebastián porque has estado allí y estás empadronada allí, y el niño ha nacido aquí”. Porque 
estaba allá, pero vine a dar a luz aquí en Donosti, y entonces me dijo: “no te vamos a llevar, no es porque no queremos 
o porque vayas a pensar que eras extranjera, no tenemos ayudas del Ayuntamiento, entonces...”. 

 E - Sí. 
 P - Ahí, en Cantabria si me dijo: “No es porque seas extranjera, pero una vez que has estado tantos años en 

Donosti, que estás empadronada allá, es mucho más fácil que allá que hay muchas más ayudas salir adelante que aquí. 
Entonces, bueno, yo, yo llevo ¡jo!, va a hacer tres años en abril, yo estuve año y pico en un piso y luego pues fui a otro 
piso yo sola, también de Cáritas, que me han dejado hasta que consiguiera un piso. Porque claro, pisos hay muchos, 
pero a través de agencias que te piden tres meses y son rentas muy altas. Pues he ido ya a través de una monitora de 
unas amistades, que tengo mucha amistad con una monitora que es religiosa del piso de las chicas y otra vez ella si me 
ha conseguido un piso de unas amistades y estamos muy bien allí, en Alza, y estamos esperando una posibilidad de 
que me salga otro trabajo. 

  Tengo un trabajo por las mañanas, y la gente muy maja. Ella es asistenta social y el es médico, y nos cuida 
mucho, nos trató como uno más de la familia. No es de esta gente que “tu eres empleada, nosotros somos los señores”. 
Una gente muy sencilla.. Cuando Juan está malo, me hace ir a la guardería, es más facilitable llevar al niño a cada a 
trabajar que eso, hoy en día es muy difícil que te faciliten, y bueno, no tengo que decir nada de ellos, muy buena gente, 
he tenidos suerte, ese trabajo me lo ha dado M., de Cáritas. (E - Imperceptível.) 

 Sí, luego bendición, que es un año que yo llevo trabajando con ellos, y muy bien, tengo llaves de casa, entro, 
salgo, no tengo horarios. Cuando yo termine me voy. El día que pongo la casa pata arriba que tengo que hacer cinco 
horas (Imperceptível), nunca me han dicho esto está bien, esto está mal. Bueno, la limpieza sí se me da bien, pero lo 
que es la cocina se me da fatal. A veces me sale de miedo la comida, y bueno, siempre me animan, no te preocupes, 
yo ya lo arreglo, que entonces es cuando empezamos, ni me salen bien las cosas, pero bueno. Y ya le he dicho, cuando 
yo fui a entrevistarme con él, yo le he dicho, yo cocinando soy fatal, no se me da bien, y tampoco pongo mucho 
empeño, dice: “bueno, no te preocupes, que los primeros son a base de verduras y eso es sencillo, y los segundos 
platos ya los hago yo”. Dicen que ella me ayuda mucha en la cocina, pero yo les hago cada cosa (se ríe). Pero bueno, y 
pongo interés, y cómo pongo interés y ven que pongo interés, voluntad, bueno , dirán: “ésta mujer se lo pasará mal”. 
Porque al final, me salen mal las cosas, sabes, pero bueno, estoy contenta. Allí estoy fija, ya esta, pa cuando.... Yo 
siempre digo pa cuando me toque la primitiva, y muy contenta estoy con ellos y ahora bueno, estamos a la espera, 
porque yo llevaba seis años en paro aquí en Donosti y como me fui a Cantabria, pues interrumpí y entonces ahora para 
conseguir un piso de protección oficial, con opción a compra, tengo que estar tres años empadronada aquí en Donosti, 
seguidos y me quedan dos (Imperceptível). Que me falta pues solicitar un piso de protección oficial y luego ya 
comprar uno. Como entras en un piso, no están derecho a, de ahí no te hecha nadie ya, pero bueno, luego puedes com-
prarlo, cuando tengas una nómina, puedes comprar.  

 Entonces bueno, pues esa es mi ilusión, espero comprar un piso, porque luego vemos que te dan muchas 
facilidades de pago, ¿sabes?. No te exigen entradas muy altas, y bueno, he visto como hace ilusión de ir a mi casa, y los 
muebles ya los vamos metiendo poco a poco, porque claro, soy yo sola con Juan. Entonces no podemos aspirar a 
mucho, porque también están sus estudios, y los colegios privados también te suponen un gasto todos los meses de 
ropas y que si deportiva que si de vestir, que si uniformes. Pues tienes que estar ahí, un poco al tema ¿no?, de lo 
económico, y no puedes comprar mucho seguido, pero bueno, yo mi ilusión con que estaría con salud y yo pueda 
seguir trabajando, mi lucha contra (Imperceptível) es constante, porque fíjate que tengo muchos contactos, gente con 
influencias, porque yo nunca he tenido suerte que... (Breve interrupção na entrevista para virar a cassette). 

 ... Luego se sabe de quien eres, de done vienes, qué historia tienes, confío en tí, te dan una libertad y bueno, no 
te preocupas que ya miraré y que luego te salgan las cosas, ¿no?. Porque yo siempre he tenido trabajos, pero antes me 
los buscaba yo, porque da la casualidad de con un hijo es muy problemático, porque como tienes un hijo, no te quieren 
dar trabajos. 

 E - Lo has sentido. 
 P - Sí. Cuando no tienes hijos, todo es fácil, porque dejas uno, entras en otro, porque para limpiar no falta 

trabajo. O sea, que, pero cuando tienes ya.., está mal pagao, porque hay mucho, mucha competencia ¿no?. Ahora 
sobramos las que vamos a limpiar casa también, y está mal pagado, pero si qué nunca tuve problemas. Pero a raíz de 
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tener un hijo, si que he notado, porque la gente la primera cosa: ¿”tienes hijos, sí?”. Y eso, todos son problemas. Y 
detrás de ello te dicen: “¿y cuando sea verano quién se queda con el niño?”, y eso, todos son problemas y detrás de ello 
te dice: “¡ah!, eres extranjera, pues lo siento mucho, pero yo prefiero una gente de aquí euskalduna”. Eso es mucho así, 
te encuentras a diario, ¿no?. 

  Entonces claro, eso no vas a través de, dicen que los padrinos sí, que no tiene padrino no se bautiza, todos los 
padrinos es una cosa de toda la vida y seguirá siendo, porque se tiene alguien que hable por ti, pues vengo de parte de, 
pues eso ya te da algo, una carta, eso ya es abrirte la puerta, y tienes el pasaje ya pa el viaje, ¿sabes?. Pero si no tienes 
influencias, yo en eso he tenido suerte, teniendo amistades de personas que a través de Cáritas, a través de amistades de 
gente con quien he estado en el piso, pues no me siento sola, la verdad.  

 Estoy contenta aquí en España, y bueno, cuando mi hijo se haga mayor, lo llevaré a mi tierra, para conocer 
mi familia, pero bueno, no me iría a vivir a mi tierra y no se muy bien por qué, no me tira la tierra, tampoco saldría del 
País Vasco, que para mí es Donosti, ¿sabes?. Me gusta mucho esta ciudad. Juan ha nacido aquí, y mis ideas es que 
crezca aquí, en su tierra, pero que sepa que, y le estoy enseñando portugués, pero que no, que no quiere, no le gusta, y 
yo le sigo insistiendo, porque yo tengo amistades aquí portuguesas y, pero gente que ha venido aquí con cuatro años, 
que sus padres han emigrado. 

  Ellos han crecido aquí, han estudiado aquí, pero bueno, hablan portugués, como hablan castellano o euskera. 
Y yo a Juan y siempre hablando con gente siempre me dicen: “enséñale algo al niño, porque el niño ahora de pequeño 
asimilará mucho mejor y tiene más facilidad”. Y yo ya en casa le hablo mucho en portugués y el se ríe, porque el ya se 
da cuenta, ni entiendo y me dice “¿qué hablas?”. Y hablas raro, y yo le digo, es portugués, y le estoy explicando todo, 
que ama no es de aquí que es de Portugal, que un día va a conocer la tierra de los abuelos y de los tíos, porque hace 
poco me preguntó si tenía familia, y le he dicho que claro, que tenía familia, que su familia está en Portugal. Se te 
queda mirando pues con dos años, casi tres que va a hacer, pues no sabe hasta donde puede asimilar las cosas. 
Tampoco hay que darle mucha importancia, déjale que el si quiere con lo que vaya preguntándome voy contestando, 
luego con los años pues se va, va encajando todo. 

  Y bueno, pues mi historia es esa, yo poco más tengo que contar. De momento estoy de amores nada de nada, 
nada de nada. no me apetece porque estoy muy tranquila. No es que yo piense que los hombres son todos iguales, 
pero yo ya estoy un poco escaldada. No tengo ganas ahora de líos de corazón, porque nunca sabes si te va a salir bien, 
si te va a salir mal, y si te sale mal otra vez a las andadas, sufres otra vez, y yo no tengo ganas de sufrir, porque yo he 
sufrido mucho, y ahora como estoy relajada, no quiero saber nada, porque me preocupan otras cosas de 
(Imperceptível), otras cosas, pero bueno. Mi educación (Imperceptível) y también me gustaría rehacer mi vida con 
otra persona, y bueno que fuera para toda la vida por lo menos. 

  Pero hoy en día para toda la vida no tienes nada, entonces tampoco salgo mucho, porque llevo tres años 
apenas no salgo nada de noche. No me divierto, porque claro, tengo que quedarme con el niño, el niño no se queda 
con nadie, tengo cantidad de amistades, va un rato a casa, juega con los amigos, muy bien, pero a la hora de la verdad, 
de dormir, nada, dormir. Y vienen sus amigos a dormir a su casa y él no va a casa de nadie a dormir, y entonces bueno, 
pues eso me quieta mucha libertad de movimiento. Ahora, por el día, pues el verano vamos a la playa, en invierno 
pues vamos al cine, hay películas infantiles. Siempre le llevo, porque le gusta mucho. Hago una vida familiar y de 
trabajo a casa y bueno, los fines de semana, unos fines de semana voy a casa de Beraun, a Rentería con una 
comunidad de religiosas que nos ayudan, nos han ayudado mucho, y ahí pasamos el fin de semana, el domingo, el 
sábado, depende de los días que tengo libre, a casa de las amistades que hice a través de ellas, del matrimonio que ya 
tenemos mucha amistad y solemos ir mucho a su casa también, y así ya estamos y muy contenta, porque dentro de lo 
que cabe, pues me han salido las cosas bien, porque no podemos ser egoístas, ni pretender castillos, ¿no?.  

 Pero bueno, a mi me a costado este cambio, porque yo nunca había pedido nada a nadie. Yo soy muy 
orgullosa para pedir, y yo el hecho de comerme el orgullo de una forma, y tener que dar la cara a pedir, pues he 
aprendido también con eso. Todo se aprende, porque cuando uno es joven va todo, se cree que el mundo es nuestro y 
te vuelves más, maduras. Los problemas maduran a uno, asientas la cabeza. Luego también te hacen más sensible, 
dejas de ser un poco más, a andar a lo loco. Yo he cambiado mucho, porque yo bueno, yo andaba de un lado a otro y 
esto era todo comer y cantar y luego me he dado cuenta que la vida es más que todo eso, y bueno de lo malo, mira, 
saco, procuro de las situaciones desagradables sacar lo positivo.  
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 Porque bueno, digo, no me ha gustado o no ha sido bueno, pero ha sido positivo, porque he aprendido a 
convivir con otra gente. Porque cuando uno no tiene problemas se cree, es que yo al no haber tenido problemas, pues 
ni siquiera me ha pasado la cabeza que los demás han tenido problemas, hasta que no estás ahí (tose y pide perdón). 
Hasta que no estás ahí y tratas con una persona, con otra y con otra, y ves la situación de cada uno y analizas, dices ¡jo!, 
pues la mía al lado de la suya, no es nada ¿no?. Entonces, claro, yo conviví con gente en el piso, gente que tenía unos 
historiales y unas vivencias, digo ¡jo!, lo mío al lado de lo suyo es una gota de agua en el océano. Pues no se porqué 
me vuelvo tan loca, porque hay situaciones muy complicadas y difíciles. Entonces bueno, pues tu cuando parece que 
el mal de los demás te compensa un poco, porque dices, bien, lo mío parece un poco mejor que lo suyo ¿no?, aunque 
estemos todos en el mismo barco cada uno viene de un sitio y claro, y parece muy fuerte haber estado con gente pues 
que ha venido de la calle, que tienen unas vivencias totalmente distintas. Gente de la droga, pues que dice ¡jollín!. 

  Yo he tenido gente, he estado con gente en piso que me ha amargado mucho. He estado con una chica, una 
paisana nuestra, una chavala muy joven y que me ha impresionado mucho su vida aquí. Que ha sido una vida más 
bien muy dura, pues que estaba con cinco meses vendiendo el periódico en la calle, no sé. Parecía tan jovencita y 
estaba con un chaval que estaba alcoholizado perdido. Entonces dices, ¡jollín!, ¿cómo puede ser esta gente adelante?. 
Yo no creo que no voy a salir pues yo al lado de esta gente, pues yo estoy capacitada para salir adelante, ¿no?. Pues 
piensas así un poco, analizas un poco el historial de cada uno y dices, bueno, lo mío no, lo mío está bien. Mi historial 
¿no?,. 

  Y entonces lo que necesitas es ánimos para salir adelante y esos ánimos te los da el trabajo. Si no sales con el 
trabajo, no puedes salir, y yo en eses aspecto pues tuve suerte, y estoy muy conforme, muy conforme. Ahora bueno, 
pedir, no hay que pedir ¿no?, pero es un derecho que tenemos al trabajo. Yo ahora mismo pues estoy viviendo 
también con ayudas, a mi cada vez que tengo que renovar las ayudas me cuesta mucho, me lo tengo que pensar, 
porque yo nunca he pedido y vengo de una familia que nunca ha pedido nada a nadie, porque siempre hemos tenido 
lo suficiente para salir adelante y digo va pues problemas económicos no teníamos. No ganábamos en dinero, pues los 
abuelos eran de campo, tenía una finca y no me hizo cultivar de todo, y hemos crecido con todo, y luego bueno, la 
ama también era modista, nunca le faltó trabajo. Hemos andado siempre muy bien arreglados, muy puestos, y claro, 
así hemos crecido... 

 E - ¿Y han estudiado?, ¿en ese tiempo era normal que estudiasen los niños allí?. 
 P - Sí. 
 E - ¿Casi todos habéis estudiado?. 
 P - No, casi todos no, a sido la primaria y no había otras salidas, pero bueno, la gente que vive esas, que una 

ciudad que (Imperceptível), pues hay mucha, la zona del mármol, del corcho, entonces claro, ahí la gente vivía más o 
menos bien. 

 E - ¿Y tú crees que tu familia si la comparas con las otras en esa época...?. 
 P - ¿En esa época?. 
 E - ¿Vivían igual o semejante?. 
 P - Bueno, había el rico y el pobre, pero también estaban los cómodos, la gente cómoda, ¿no?. Yo me 

considero persona (Imperceptível). Como acomodado, porque luego, a raíz de que yo me quedé sin padre, con nueve 
años, los hermanos fueron al ejército del aire, porque mis hermanos han tenido que dejar el Instituto, porque no podían 
hacer frente. Mi madre no podía hacer frente a los gastos por las enfermedades.  

 Entonces mis hermanos, para seguir estudiando, la única salida que tenían era ir al ejército del aire. Entonces 
fueron voluntarios. Los mandaron a Angola, y a la vuelta, entonces fue cuando se han podido hacer ya profesional, y 
elegir una carrera. Entonces el Estado les ha dado posibilidades de estudiar (Imperceptível), y sacar su carrera, y luego, 
bueno, pues también han tenido la suerte que ellos han sido muy inteligentes y han aprovechado y han sacado la 
carrera con notables, y que bueno, se han sentido por lo menos, de todo lo que han sufrido, porque no ha sido fácil, 
porque uno estuve seis años sin venir a casa. El mayor, sin vernos, y eso es muy duro para una familia. Para ellos 
también.  

 Porque mis hermanos fueron con dieciocho años, voluntarios, ya que eran mayores de edad. Mi madre tuvo 
que firmar (Imperceptível). Entonces bueno, al no firmar ellos fueron, pero no porque mi madre quiso. Ellos que no 
querían quedarse, que no valían para quedarse en una oficina, ni un banco. Entonces han dicho que ellos que no iban a 
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quedarse, a limitarse a quedarse en unas oficinas o en un banco trabajando, o en un despacho. Que ellos querían seguir 
carrera y la forma de conseguirlo era de ir al ejército. Pues ellos fueron al ejército. 

 E - ¿Crees que tus hermanos han mejorado su vida comparando con la vida de tus padres?. 
 P - Sí. 
 E - ¿Crees que sí?. 
 P - Sí, sí, porque mi padre no sabía ni leer. Mi padre era una persona culta porque era una persona que se ha 

procurado la vida. Era una persona que viajaba mucho. Mi padre se dedicó al contrabando. 
 E - ¿Sí?. (P – Imperceptível.) ¿Era común?. 
 P - Sí, mi padre era de lo que vivía. Y luego también mi padre fue mozo forcado. Sí, hizo un poco de todo. 

Era un poco. Sí, era una persona muy buena, muy alegre. Tenía un muy buen carácter mi padre, y muy sociable. Y 
entonces, quizá es por el hecho de haber estado siempre con el contrabando se relacionó con gente de alta alcurnia.  

 Siempre con las familias muy famosas de Portugal. Con (Imperceptível) y esta gente como tenía el dinero, 
nunca coincidía. Siempre llevaban un chofer y entonces mi padre como era una persona que viajaba mucho, pues 
estaba un poco así, no les cobraba nada, pero mientras iba y venía pues andaba gastos pagados como quien dice 
¿sabes?. Y nosotros como teníamos posibilidades de viajar y criar juergas, también mi padre hablaba español correc-
tamente, porque él, en la época, antes de la guerra, había estado aquí 14 años trabajando, de muy joven en una fábrica 
de cervezas.  

 Entonces habrá espabilado mucho, y se habrá dado cuenta que el contrabando que le va a traer dinero, y 
entonces sabe. Y también ha hecho mucho dinero con lo del ganado de caballo de corridas, caballos de raza, todo el 
ganado. También con los toros y eso. Pasaba mucho pa acá. Hombre, siempre pagaba en las aduanas para poder, tenía 
policía y todo comprado. Saturado toda la vida, sí, yo lo recuerdo pequeña, oír en casa el padre que venía a contratar la 
gente para pasar los caminos con los caballos. Tenía que pasar por las fronteras, pues pasaba por el campo y mi padre 
contrataba a gente para pasarlos y bueno. Hacía muchas chapuzas de aquellas. El café también. Yo recuerdo que cada 
el salía, bueno había todo, porque traficaba de todo, de todo. 

  Y bueno, era una persona pues que aprendió del mundo, de andar pa acá, pa allá. Él conocía mucho España. 
Viajaba mucho por Córdoba, por Badajoz, por Cáceres, por Sevilla. Eso por donde él andaba mucho y bueno, creo 
que mi padre fue una persona feliz, sí, porque vivió como ha querido, y mi madre pues también. Yo creo que se 
acostumbró a los viajes de mi padre, y mi madre siempre habló con mucho cariño de mi padre, siempre. 

  Luego tuvo una enfermedad muy larga. Estuvo muy mal durante tres años, pero mi madre estuvo siempre 
al lado suyo. Yo nunca he visto a mis padres reñir delante de nosotros. Tendrían sus cosas, como todos los matri-
monios ¿no?, pero delante de los hijos nunca han levantado la voz, y eso de una cierta forma pues es positivo también, 
porque creces con respeto hacia la familia, que esos son los que yo procuro incumbrir a mi hijo.  

 Y a veces pienso, bueno, igual estoy un poco anticuada si quiero dar lo que recibí, pero yo pienso que todo lo 
que sea positivo para mí es positivo para él, porque hay cosas que han ido bien, pero otras, los principios y la educación 
yo pienso que deben de ser un poco lo que hemos recibido cada una en su casa ¿no?. Yo por lo menos lo veo así. 
Procuro dar lo positivo que recibí, dárselo a él, y luego él que compare, que mire lo que, que es (Imperceptível). Le ha 
venido bien ¿no?, porque yo con mi hijo pretendo, no solamente ser su madre, porque he vivido dos cambios muy 
fuertes, lo de.   

 Pues yo cuando vine aquí, pues yo no tenía la libertad que tengo, que he tenido aquí, porque yo aquí cuando 
he llegado pues ya estaba independizada, no he tendió que dar explicaciones a nadie ¿no?. Allá he tenido que dar 
explicaciones a la familia, pues llega un momento que te pregunta y te exige pues eso. Yo no había ido nunca a una 
discoteca, cuando llegué aquí estaba todo juerga y ¡uy ama!, aquí hay más que allá todavía. Aquí la gente es muy 
juerguista y bueno, pues dices ¡jo!. 

  Aquí estoy completamente eres otra persona, te haces. Yo siempre procuro ir al sitio que voy hacerme con 
las costumbres de allí, no imponer las mías. Entonces bueno, yo vine aquí. Empecé a ver como funcionaba la gente. 
Empecé a entrar un poco, e incluso a sus costumbres. Y ahora bueno, nunca he sentido que la gente me hecha de 
menos o que te haya mirado, porque no eres de aquí. Nunca me he sentido extranjera aquí. Quizá si lo hizo el que no 
me tire mi tierra, porque me he sentido como en mi casa aquí. Entonces bueno, cuando estás a gusto en un sitio, vives 
aquí, comes aquí, trabajas aquí. 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 4.ª PARTE - APÊNDICE10 -4  – ENTREVISTA DE  PALOMA 

 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

9 

  Aquí tengo un lugar, porque fíjate en el Consulado, y esto, ahora está en Bilbao, pero cuando yo vine aquí, y 
cuando yo vine aquí, me refiero no a Donosti, sino a Cáritas. Ellos, yo tuve que ir a mover los papeles del pasaporte de 
Juan, porque Juan tiene nacionalidad portuguesa, entonces el vio mi situación, que estaba en un piso de acogida. Él no 
me ha ayudado en nada en estos momentos, y eso no sé hasta que punto eso está bien, que tengas un Consulado en tu 
país, que tu tienes un serio problema, que saben que tienes que salir adelante. Que estás separada, que estás en un piso 
de madres solteras, porque el Consulado sabe que existe esto. Y el Consulado en ningún momento te ha dicho 
“¿necesitas ayudas?”, o “vamos a mover esto”. No se cual es el papel tampoco, quiero criticar el Consulado, y no sé 
cual es el papel del Consulado. 

 E - Sí, pero, ¿has sentido eso?. 
 P - He sentido eso, exactamente. Para mover un papel pues solamente no creo. Pienso que el Consulado 

debía de estar un poco más con el tema nuestro. No solamente burocrático, porque es el papel que se empeñaba aquí 
son los temas burocráticos, y nosotros somos más que un papel. Somos seres humanos, que te encuentras en un 
momento, con una serie de problemas, y el Consulado a ti no te apoya en ningún momento. “Trae este papel, necesitas 
esto, necesitas lo otro”. Pero no se preocupan por la gente humana de uno. 

  ¡Hombre!, habrá gente que se ha venido, pues yo que sé, hay mucha gente que está en la calle, pero no ha 
venido, no ha estado nunca legal ¿no?. No ha tenido ningún carné. Yo me he encontrado aquí paisanos nuestros que 
no tenían ningún carné, y eso ya es denigrante ¿no?. Dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí?, y ¿tú no tienes ningún carné’, 
¿cómo vas a tener?, si tú no tienes ni un documento para poderte identificar en ningún sitio. Una policía te pára y no e 
qué. Yo soy fulana de tal ¿no?. Con que lo digas no justificas, tienes que hacerte con un documento. Pues me daba la 
sensación de que la gente a vivido por el monte aquí ¿no?, a buscarse la vida, y que claro, le han pintado la mona muy 
bonita, y luego la gente se ha llegado aquí y se ha encontrado con todos los problemas de encontrar trabajo. 

  Sabes que la gente ha emigrado legal y con unas condiciones, y hay otra que ha venido con lo puesto a ver lo 
que pasa y no se puede ir por la vida a ver lo que pasa ¿no?. Tienes que tener una seguridad por lo menos, un sitio 
donde vas a vivir, y un dinero que puedas (Imperceptível), frente a los gastos. 

  Yo por lo menos siempre que he viajado, si no he tenido dinero, he trabajado, nunca he andado a lo loco, ni 
decir, tengo cinco, me ha ido cinco. Cuando se terminen los cinco que pasa ¿no?. En la vida no se puede andar así, 
pero me parece que hay mucha gente que ha venido así ¿no?. Porque luego yo a través del piso este encontré a gente 
así y les he dicho tú. Yo he venido... y ¿cómo has venido no?. “Pues yo he venido desde (Imperceptível)” y ¿has 
venido con un trabajo o has con alguna amistad o alguien?. “No, pues hemos venido los dos, mi novio y yo, y hemos 
venido, pues a ver”, digo pues no, pues entonces, bueno. 

  Pienso en ir..., gente que vaya a un Consulado a pedir una ayuda pues es normal que le paguen el pasaje y 
que se vaya a su país, porque esa gente en un momento dado puede traes problemas aquí, porque (Imperceptível), 
como no hay trabajo, la gente se debe ir a las drogas. Se puede dedicar a la prostitución. Entonces luego, es un sitio, no 
te voy a decir que es fácil. No soy nadie para criticar a nadie, pero igual es una forma, una salida para ganar dinero 
¿entiendes?. Por eso la gente si está con lo puesto, y estás en un país ni en el que ni siquiera hablas el idioma, la gente 
¡por dónde va?. Pues a la prostitución, a las drogas, al tráfico. Entonces es muy normal, porque hay mucho portugués 
aquí, en los comedores de Cáritas hay mucha gente pidiendo, y porque igual allá tendrá otra vida. Igual no buena ¿no?, 
pero regular, por lo menos están con sus familias, tendrá un plato de comida, que no tienen tenedor de pescado, pero 
habrían unos garbanzos y unas patatas, digo yo.  

 Pero la gente que cuando me he decidido (Imperceptível), porque he tenido trabajo, y que yo he estado, 
nunca he tenido Seguridad Social, porque no creo eso de la Seguridad. Yo he trabajado siempre. Yo no he vivido 
nunca de ayudas, yo llevo quince años aquí, y de ayudas llevo dos, y no he vivido del aire. 

  Entonces dices, pues un momento que tienes un problema en la vida, ¿porqué tienes un Consulado?, y saben 
tú situación. Porqué no te ayudan ¿no?. Porque ellos tendrán también sus influencias aquí, o tendrían que tener un 
apoyo del Gobierno para ayudarnos, aunque nosotros, bueno, si yo estoy aquí, tendría que pagar un seguro o una, lo 
que puedan hacer frente a los gastos un día que uno necesite, que tampoco vas a pensar que te lo va a dar gratis. 

  A mi el Gobierno Vasco me lo está dando por la cara, porque ellos no les he pagado nunca nada, y me están 
ayudando ¿no?. Entonces pues si el Gobierno Vasco a mí (Imperceptível), una ayuda cuando yo no soy de aquí, 
¿porqué mi país no me brinda una ayuda?, ¿porqué me voy a sentir yo patriota, entiendes?. Es que no puedo sentirme 
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patriarca, porque yo no debo nada a mi país. Porque el Consulado supo mí situación y en ningún momento nadie me 
ha dicho ¿”necesitas?”.  

 Mira: me han dado el pasaporte y he tenido que estar en un piso de Cáritas que no tenía trabajo, y a mi me 
han cobrado el pasaporte igual, como cualquier otro. Entonces ¿yo me debo de sentir patriarca?. 

  Son las leyes que están hechas así, pero ¿qué hacen las leyes?. “Sólo estamos aquí para temas burocráticos”, 
y ¿para la parte humana no?. Pues sí tú me dices con quién debo más, posiblemente al País Vasco, porque son los que 
me han ayudado. Yo no puedo decir, yo no renuncio a mi tierra, pero a mi no me han hecho nada por mí. Esta gente a 
hecho por mí más que si yo no soy de aquí, y no. Siempre digo que no soy de aquí, pero que yo nací aquí. Yo tengo 
mi nacionalidad de mi tierra, pero claro, yo estoy con ellos, es normal. Yo me siento de aquí, porque como estos 
fueron los que me salvaron.  

 Cuando yo no tenía hijos, fueron, los que tiraron por mí, que me han tratado como una persona más. No han 
mirado de donde yo era. No han mirado mi nacionalidad. Entonces yo me siento de aquí, y eso me duele ¿sabes?. Es 
una de las cosas que, las veces que pienso ¡jo!, de que me siento si soy de allá o porque a veces entras en temas y me 
duele oír criticar a mi tierra, porque es mí tierra ¿no?. Y digo, ¿pa que me va a doler?, si es que yo soy de allí, y he na-
cido allí, pero yo no tengo nada que agradecer a nadie, porque nadie me ha echado un cable cuando yo lo he 
necesitado.  

 Entonces eso me viene porque no se cual es el problema del Consulado, y su situación aquí, pero para temas 
burocráticos, sinceramente, algunos temas burocráticos me dan la risa, porque no te solucionan. Además vas, pagas, te 
dan los papeles y a correr. Entonces qué es un consulado. Cuando tengo que ir voy, pero no te creas que, como es mi 
tierra la respeto, pero la respeto como tal, pero es una desinteresada, porque yo pienso que el papel del consulado 
podría ayudarnos más. El consulado nos podría ayudar más, no digo mandados, porque el Gobierno se tendría que 
preocupar un poco por la gente que está fuera, porque hay mucha gente que está explotada y que se quedará muchos 
años aquí trabajando y no cobrará nada ¡me entiendes?. 

 E - Que no le dan para las jubilaciones. 
 P - Exactamente, que no cobra aquí, no cobra allá. Mira, yo hace cinco años,. Porque yo si he tenido suerte en 

la vida, yo hace cinco años, casi enferma, con problemas de asma, no tenía Seguridad Social. No tenía nada, y estaba 
aquí, en Donosti, y entré en Urgencias, y me encontré. 

  Yo llevaba el pasaporte, estaba en una discoteca con unas amigas a las cuatro o cinco de la mañana. Pues 
todos muy bien, con mucha marcha. Ya habíamos bebido no se cuanto. Mucha alegría a esa hora de la mañana, y que 
me asfixio, me asfixio, porque me falta el aire, me falta el aire, y entonces las amigas: “no, que es del pedo que tienes” 
¿no?, ¡será del pedo que tengo?. Si yo sé que me falta aire, que me lleves, que me llames a un taxi. 

  Bueno, llamamos a un taxi. Vamos a urgencias, y yo va con ataques de asma. Nunca había tenido, no sabía 
nada. La primera cosa que encontraron al dicho: “¿la cartilla de la Seguridad Social?”. Y yo le he dicho que no tengo 
permiso de la Seguridad Social. Yo soy portuguesa, y vivo aquí y no tengo Seguridad Social, no tengo nada. Me vino 
el médico y me dijo: “Primero vas a atender a la enfermera, luego ya hablamos de lo temas de papeles”. Yo me fui 
para adentro. 

  Me atendieron en seguida me han puesto oxígeno, no se qué, suero. Me atendieron muy bien, y estaba en 
observación tres horas y me dijo él: “te vas a quedar ingresado, porque no sabemos lo que tienes”. Y yo llorando yo 
sola, con mis amigas que no e enteraban de la misa la mitad. 

  Estábamos de juerga un viernes por la noche y digo, pues vosotras os marcháis, que aquí no tenéis nada que 
hacer ahora. Yo aquí lo que necesito son los médicos, que me arreglen el cuerpo, y mañana ya me pongo yo en 
contacto con vosotras. No pidan a las enfermeras que os llamen.  

 Bueno, las amigas se fueron y ¡ah! ama, yo sola, en una cama, con dos viejas al lado, que casi que se morían. 
Vaya panorama que tengo yo. Aquellas las esperanzas que tuve yo. Qué dura es la vida. Bueno, me he quedado 
¡cómo me voy a quedar si yo no tengo Seguridad Social’, ¿tú sabes lo que nos supone quedarme ingresada’, ¿cómo 
voy a pagar?, si yo trabajo, pero yo para mantenerme, yo no me sobra el dinero para hacer frente a los gastos de 
hospitales y “tú tranquila, que si tú no tienes dinero, tienes los mismo derechos que cualquier otro español. ¿no tienes 
dinero?, pues no pagas”. 

 Digo, ya me quedo más tranquila, ya me quedo un poco mejor, y esto como (Imperceptível) que pagar, sí que 
me da otro ataque de asma.  
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 Bueno me quedé ingresada veinte días. Me tratan allí veinte días, yo allí solita, a ver las amigas, pero claro, las 
amigas trabajaban, tenían sus compromisos, responsabilidades, pero bueno. Ellas iban a verme y tal. Yo veinte días y 
todos los días, deme de alta, y el médico: “estáte tranquila, porque tú no puedes darte de alta, todavía no puedes 
(Imperceptível), porque tú eres asmática, necesitas un tratamiento, y a los veinte días sabremos como te encuentras y 
tenemos que hacerte unas pruebas también distintas”. “Esto está pagado, esto está pagado, tú tranquila”. Digo yo, ya 
veremos, cuando en el control me pidan el dinero, ¿qué vamos a hacer?. “Que no, que yo te aseguro que no pasa nada. 
Ahora vaya a secretaría para pedir los datos”. Le digo, ¿los datos?. “¿Usted vive con alguien?”. No, yo comparto piso 
con una chica, pero no somos parientes, Yo estoy aquí sola, y yo soy responsable por mis cosas. “¿Tienes medios para 
pagar?”. Digo yo no. “¿Tienes Seguridad Social?”, digo yo no, yo trabajo en una casa limpiando, pero no estoy 
asegurada. Ellos no me han dicho más, se fueron. Yo firmo los papeles, a los veinte días ya el médico me da de alta y 
digo” ¿vas a pagar o no vas a pagar?”, digo sí, pero no se cómo voy a pagar, porque en la secretaría..... (Breve 
Interrupção da entrevista para mudar de cassete).  

... Me han dado todas las peticiones, creo que es por la gente que encuentras. Yo cuando siempre estaba así 
un pie para acá y otro para allá, encontraba gente, encontraba siempre gente buena. Por que luego encuentras gente 
que sus experiencias no han sido buenas y dicen barbaridades. Digo, la mía... 

 E - Tu experiencia me estabas diciendo que no dices barbaridades de tu experiencia. 
 P - Ha sido buena. Entonces me dijo, como tú no estás en ningún ambulatorio, tienes que venir a las 

“conductas cristianas”, a la residencia. Nosotras, as asmáticas, necesitamos unas medicinas continua. Entonces yo 
siempre que necesitaba medicamentos le llamaba, yo siempre he tenido muestras, y siempre me daba la medicación, 
porque tengo medicamentos que me cuestan mucho, mil pesetas, y bueno, yo tenía un sueldo de aquello que no me 
permitía poder comprar tres aparatos distintos, uno de siete, otro de ocho, no me llegaba porque el “ventolín quinientos 
y pico”, tengo otros aparatos que me cuestan mucho dinero, entonces, bueno. 

  Bueno, pero a lo que íbamos, (Imperceptível), todas las medicinas, todo. El año siguiente otra vez. Otro 
ataque fuerte, de urgencias. Yo dije no quiero volver a quedarme ingresada, otra vez ingresada, otros quince días 
estuve ingresada igual. No tengo Seguridad Social, no tengo nada. Había estado quince días, todo el mundo 
atendiéndome, muy bien, no me ha faltado de nada. Salí con el mismo médico otra vez, porque era la misma planta. 
Se repitió la misma historia, medicamentos y todo.  

 Bueno, luego, el año siguiente también me pasó mal. Fui de urgencias cuatro o cinco veces, pero ya iba, 
como había estado con medicación, pues a las tres horas, el problema asmático se iba normal, ya me mandaban para 
casa. Ya se me hacía más leve. Pero siempre me han dicho “si tienes un problema de asma, coge y ven, no te quedes 
por el hecho de no tener Seguridad Social. Por eso te quiero decir que yo no puedo decir nada, porque no me han 
pedido un duro nunca 

 Y cuando me he separado y he vivido con el niño, me, yo fui a los de Osakidetza y les he dicho que el niño, 
que había nacido aquí, que estaba registrado aquí, tenía su libro de familia, pero que tenía nacionalidad portuguesa y 
que yo solicitaba asistencia médica gratuita para el niño, no iba a pedir también la mía porque me parecía mucha cara 
pedir para los dos. Si me la regala a mí, yo contenta de la vida pero yo no voy a pedir para mí, voy a pedir para mi hijo, 
porque tengo los mismo derechos que un español. Entonces yo fui a pedir su (Imperceptível) a Juan le han dado todo, 
tiene carta de Seguridad Social, pero no tiene derecho a jubilación, porque como no pagamos, sólo tenemos derechos 
a médicos, a recepcionistas, a medicamentos, como cualquier ciudadano español.  

 Yo a mí, cuando me metieron los datos en el ordenador, toda la vida que tenía con la Seguridad Social, 
“usted ha estado ingresada día tantos del año tal, el otro año, todas las veces”, salí todo, los gastos del hospital. Y digo 
pues sí, yo debo a la Seguridad Social, pero ahora yo no puedo pagar, ahora mismo estoy en un piso de Cáritas, con 
una mano alante y una atrás, no tengo ni casa ni trabajo. Y tengo a un hijo aquí de cinco meses, en brazos y a ver como 
salimos de esto. “Yo señora”, me dijo, “bueno, vamos a estudiar su caso”, digo el día que pueda pagar eso, cobráis, 
pero hoy en día te voy a decir que no vais a cobrar nada porque no tengo un duro para mí, como para pagar Seguridad 
Social. Así me dijo, “bueno, vamos a estudiar tu caso, porque como tú eres asmática, en cualquier momento tienes que 
ingresar o lo que sea, yo voy a exponer tu caso, si te damos Seguridad Social, a ti mejor que mejor, vamos a solicitar 
para los dos”. Y bueno, a los veinte días me pasó una carta a casa, para que pasara a Osakidetza, a entrevistarme. Fui 
más contenta, dio, me parece a mí que estos van a reglar este papel. Fui con mi hijo, yo con mi hijo a todos los sitios, 
tenía que ir con el a todos los lados. Fui y la señora me dijo, “mira te voy a dar la Seguridad Social a ti y al niño. Tenéis 
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derechos a los medicamentos y a médicos y a todo”. Yo más contenta, me he quitado un problema de encima ya 
respiramos, hay Señor, que hemos estado más allá que para acá. Ese día ya hacía fiesta, digo hoy es fiesta, porque más 
contenta.  

 Claro, cuando uno no tiene, hay amá, no se como vamos a salir de esta pero, mira se ha ido arreglando todo y 
la verdad es que son cosas que a mí me han pasado situaciones duras de tener que ir a pedir, que es muy humillante, 
para mi lo de pedir es lo que más me cuesta, pero digo yo. (Imperceptível), pero mi hijo no tiene culpa de las cosas que 
a mí me hayan salido mal y el no puede ser la víctima de mis situaciones. Entonces yo digo bueno, es que pedir me da 
vergüenza, porque no vas a pedir para ti, vas a pedir para tu hijo, el no tiene la culpa de que haya echo las cosas mal. 
Eso vino así y ya está, y como me salieron así pues tengo que solucionar la mejor manera, siempre que él no se sienta 
perjudicado, ¿entiendes?.  

 Pues me ha salido bien lo de la Seguridad Social, no sé como funcionan en nuestro país las ayudas. Cuando 
yo vine no había Asistentas Sociales, (Imperceptível), pero no sé cómo funciona en nuestro país, no puedo hablar 
porque no tengo conocimientos, no tengo conocimientos de causa, pero creo que si me hubiera pasado algo por el 
estilo pues para el caso, sí, es muy difícil, porque aquí el tema de las ayudas, de las asistentas sociales, están trabajando 
igual ocho o nueve años para acá, y funciona muy bien. Pues tengo eses apoyo y como yo está muchísima gente. 
Estas familias también, gente que hay en casa con su marido en paro, hay muchas clases de ayudas, no solo para 
madres solteras, hay ayudas para todo el mundo. Estudia su caso la Asistenta Social y le da una salida. Pero no puede 
pretender que sea muy caro, que nosotros, que yo no me puedo quejar, que aquí nosotros todos los que he hemos 
pedido ayuda, que han visto que no han visto ha sido aprovecharte de las ayudas, que te han brindado, que te han 
abierto las puertas y te han brindado una ayuda. 

  Yo en cuanto a mi experiencia no puedo decir nada. Yo he trabajado y sigo trabajando, y sigo luchando para 
un trabajo, para poder (Imperceptível) de las ayudas, pero si que es positivo, para mí fue positivo esto. He sacado lo 
mejor, porque no puedes quedarte ahí apalancado, llorando en casa, ¡cómo salgo de esto!, no pues si esto no va para 
adelante pues buscamos otro camino, si me he equivocado por aquí, busco otro, ya saldremos. Yo pues he buscado, 
me ha salido bien, estoy con fuerza. 

  Mi hijo a tenido, ha estado también ingresado, con un añito, tuvo una artritis en una rodilla, y también le han 
tratado fenomenal. Las enfermeras, fíjate, con nosotros se han portado, los hospitales, el personal de salud también. 
Ellos me daban (Imperceptível), comida tampoco, a los que estábamos con los niños, nadie tiene comida, tienes que 
bajar a la cafetería a comer, a ve si comes. Entonces yo tenía que ir todos los días a Rentería, porque no tenía ni ganar 
de llevar la comida, porque venía, me duchaba y volvía corriendo para estar con el, y ellos me llevaban comida de su 
casa y todo. Yo no puedo decir nada, me trataron de fine, en todos los sitios. 

  La verdad es que no es mala suerte porque son cosas, contratiempos como digo yo. Yo de todos los contra-
tiempos que tuve, después de la separación que es cuando yo me volví loca, porque yo cuando yo me tuve que en-
frentar con problemas, con todo, digo, no puedo pensar que de nadie que no ha estadio a la altura de las circunstancias, 
porque ha sido toda la gente con que he tratado, que he conocido, han sido muy humanos conmigo.  

 Yo he procurado, cuando he podido compensarlos, pues con lo que yo se (Imperceptível), yo he procurado 
compensar a la gente con lo que puedo, ¿no?, de una cierta forma, agradecer, que se agradece, con lo material, ¿no?, 
pero por lo menos con un detalle, para que sepan que reconozco que me han ayudado o que me han echado una mano 
con eso. Cuando me hacen un favor, si es que podemos llamar un favor, ¿no?. Una ayuda, cuando he podido siempre 
he dado un regalo, no para pagar, porque no se paga, pero un detalle, agradecida, para que sepan que no se me olvida. 
Que hay gente que cuando estás ya bien, se olvida lo que has pasado. Yo nunca olvida nada en la vida, nunca, ni lo 
bueno, ni lo malo, lo malo no lo olvido, digo, esto está ahí, lo he vivido y hay que sacar lo que he aprendido de esa 
mala vivencia. Porque para mí ha sido mala vivencia, igual para otros les ha dado igual, pero para mi ha sido una mala 
vivencia, y bueno saco lo mejor. Yo pienso que no hay que olvidar en la vida ni una cosa no la otra, a lo mucho hay 
que perdonar, pero no hay que olvidar nunca la vida, porque estamos de paso.  

 Yo entiendo la vida como las escaleras, subir y bajar. Entonces estás arriba y cuando bajé me volví loca. Pero 
digo, ahora hay que sobrevivir, y para sobrevivir cuesta y tardas en llegar otra vez, y decir, bueno, ya puedo respirar por 
lo menos, me ha costado dos años y pico levantar cabeza. No tuve depresiones, a de más no soy muy depresiva, 
¿sabes?. Digo bueno, uno para que va estar aquí volviéndose loco, si no te arreglan la situación, entonces hay que tener 
la cabeza fresca para poder ver y estudiar las posibilidades. Que me costaron, fueron dos años y pico duros, porque 
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estaba en un piso que no es tuyo, no te falta de nada, tienes tu habitación para ti, tu armario, tus cosas, hay mucha 
limpieza también en los pisos, mucha higiene, y está súper organizado todo, pero no es tu casa, no mandas tú, no 
decides tu, tienes que oír mucho y tienes que saber callar. Y como a mí me han enseñado a callarme, me ha costado 
callarme, pero me han enseñado, he tenido mucho tiempo para aprender a callarme. Entonces cuando he llegado y he 
visto, yo soy de las que primero miro, estudio y luego hablo. Y a donde llego que no es mi terreno, estudiar la gente, 
porque no puedes tratar a todo el mundo igual, es tontería, cada persona tiene su trato. A unos puedes darles más con-
fianza, a otros menos libertad, porque es así. Y digo, voy a estudiar a todo el mundo y digo, con esta es maja, esta no se 
yo, no me cabe de entrar, pues hay limitaciones para todo, para el trato también. 

  Porque si no puedes tener problemas, tienes que convivir con las otras personas a diario y sentarte a una 
mesa todos los días, y convivir con ella como si fuera tú familia, pues tienes que saber por donde van los tiros, para 
saber si yo contigo no quiero ningún problema, hasta aquí hemos llegado y no más confianza. Y me ha resultado 
siempre bien, porque no he tenido problemas. Luego cuando salimos me han dado una fiesta de despedida a las que 
salíamos, que salía yo y otra compañera mía que hicimos también muy buena amistad, una chavala muy maja, de 
veintidós años. Y ya te digo, que ha sido bueno, y esta es mi historia, y a ver si cuando vuelvas te puedo seguir 
contando tu historia porque espero que las cosas vayan a más. 

 E - ¿Te puedo hacer una pregunta?. 
 P - Me puedes hacer la pregunta que quieras. 
 E - Vamos a cambiar direcciones y te voy a llegar (Imperceptível), como te he dicho.. 
 P - Y cuando vuelvas, yo que se, te quedas con mi dirección, con mi teléfono y si necesitas venir a nuestra 

casa o lo que sea, tienes una casa.. 
 E - Eso es demasiado... (Imperceptível). 
 P - Los que aprendemos, los que recibimos, los que recibimos sabemos dar, entonces yo he decidido ahora, 

la vida me ha dado la oportunidad de poder dar, entonces eso también es bonito, porque de recibir aprendes a dar 
también. Entonces, te invito a mi casa cuando quiera. Si vienes y no tienes donde quedar y te quieras quedarte en mi 
casa, es una casa humilde, pero está, no eras amiga, pero eres igual, te considero. Lo que te haga falta o si necesitas para 
colaborar contigo en lo que sea y dentro de lo que pueda, puedas contar conmigo, claro que sí. Porque bueno, somos 
de la tierra y eso tira, pero, pero yo a la hora de abrir la puerta me da igual, yo miro al ser humano ¿sabes?, no miro la 
nacionalidad, lo he aprendido así. Yo tampoco te creas que me siento de aquí, yo soy del mundo ¿sabes?, coincido 
aquí, pero yo soy viajera, he estado viajando mucho, aterricé aquí, pues he tenido que echar raíces aquí y no puedo 
seguir mi viaje, pero me siento del mundo. 

 E - ¿Crees que tu vida sería diferente si no hubieras nacido mujer?. 
 P - Sí, por supuesto, sí, si. Completamente distinta. Yo estoy convencida que si hubiera sido hombre hubiera 

ido al ejército, sí. Porque mi ilusión era haber ido al ejército, con todo lo que ha cambiado la vida, hoy en día es normal 
que una mujer esté en ejército. Yo viví siempre con esas cosas de ir al ejército. Yo si el ejército da la posibilidad de la 
mujer estar allí, yo hubiera ido al ejército. No sé si es porque lo he mamado de pequeña. Y fíjate, yo nunca vía mis 
hermanos con uniforme, eran unas personas que no han presumido de uniforme. Aquí había mucha rivalidad entre el 
ejército del aire, el ejército de tierra, porque los del aire se consideraban más para arriba que los de abajo, porque los que 
tenía estudios iban al ejercito del aire y los otros al ejército de tierra. Yo siempre soñé con los aviones y siempre soñé 
con lo de arriba, y no se porqué. 

  Yo estoy convencida que de haber sido hombre yo hubiera hecho carrera en el ejército y no hubiera tenido 
ningún problema. Que conste que mis problemas me los he buscado yo por mi locura, por mi rebeldía. 

  Porque también en el colegio yo viví otra época, eran otros años, machacaban mucho a uno con el tema de 
la religión, la educación, las normas, eran unas normas muy rígidas. Y luego si vas así, un poco rebelde y que estén ahí, 
venga y venga, yo he sido siempre..., yo he tenido siempre mucha personalidad. A mi cuando yo vea una cosa blanca 
y que me digan negra, yo ya a tomar por el saco. Yo voy con lo mío para adelante, y a mi no me cierra la boca nadie. 
Y eses a sido mi problema. Me ha traído muchos problemas a la hora de decir no, pues no, pues yo pienso así, y claro, 
yo en el colegio me costó mucho aprender a cerrar la boca, por eso, porque me han machacado mucho. Yo estaba 
interna, iba a estudiar de lunes a viernes y el fin de semana. Y igual en cuatro meses que me tiraba todos los fines de 
semana allá castigada, por contestar. Tenía que ir mi madre a verme, porque no. O te castigaban y si no pedías perdón, 
si pedías perdón te levantaban el castigo, pero estaba con un castigo colectivo, que ni era tuyo, era una cosas de todos. 
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Entonces como yo tenía la conciencia tranquila, yo digo, ¿yo voy a pedir perdón?, pedir perdón porqué si yo no hecho 
nada. Entonces castigada. Entonces había cuatro, cinco o siete que iban a pedir perdón, pero yo como no decía nada, 
yo me voy a pedir perdón a nadie. Y son cosas sencillas, pero que marcan mucho. Yo viví mucho, la dureza con que 
me trataban. 

 E - ¿Crees que trataban diferente a las chicas que a los chicos?: 
 P - Sí. 
 E - ¿La educación era diferente?. 
 P - Si, pero bueno, nosotros estábamos en colegios distintos, estamos en el mismo colegio, pero los chicos 

estaban en unos pabellones y nosotras estábamos en otros. Y luego también si que es notaba. Yo estaba en eses 
colegio, se pagaba, porque mi hermano mayor al estar en el ejército del aire, si tutor, para que el Gobierno nos diera 
una paga a cada uno. Entonces bueno, con eso teníamos acceso a estudiar en colegio privado, porque el Estado daba 
eses dinero, pero teníamos que entrar en un colegio religioso, encima con esas condiciones, de colegios religiosos y el 
Estado. Yo he vivido la dictadura ¿entiendes?, Yo voy a hacer treinta y ocho años. 

  Entonces imagínate cómo nos revolucionamos el día veinticinco de abril, y cómo nos empezamos a enterar 
lo que podíamos hacer, eso fue un desmadre, ¡cómo se ha podido hacer eso! ¿no?. Pero es que claro eso es igual que 
hubiera estado los toros cerrados, se abre la puerta y sale toda la manada, pues nosotros igual, estábamos allí más 
machacados que machacados. Misa por la mañana, misa por la tarde, rosario y ahí no podía hablar nada más alto y los 
fines de semana o temporada de vacaciones de excursión por Fátima, todos los grupos de jóvenes. Nos han machado 
mucho. Y claro, yo fui siempre muy rebelde, y me ha costado mucho, tres años me ha costado estar allí. Y mi madre 
“ten paciencia porque si te va a venir bien. Pero es que yo no te puedo atender, porque tengo mucho trabajo y tú estás 
muy rebelde y no me cumples los horarios”. Y yo que le salí, dice “ésta con cuatro años más mala (Imperceptível)”. 
Se me han puesto las pilas bien. 

  No tengo ningún trauma. Tengo hasta buenos recuerdos, porque yo, que uno está tranquilo, que ya se le ha 
pasado todo la locura y ya ha madurado, ve que es positivo, que en el fondo a sido positivo. 

  (Imperceptível), de haberme casado de blanco. Eso fue otra de las cosas que todavía hoy (Imperceptível), 
porque yo nunca he tenido eses sueño de vestirme de blanco, de casarme por la iglesia, esas ilusiones que suelen tener 
las chavalas. Pues yo creo que siempre he llevado un macho dentro. Porque mi madre siempre dice, también me 
llamaba “María rapaz”. Yo creo que de haber sido chico, que yo hubiera ido al ejército, porque mi personalidad la ve 
vivido como un chico. 

  Y estas cosas, para mi madre fue muy duro cuando yo salí de casa, y emigrar. Mis hermanos han querido 
salir, pero fueron al ejército, entonces ya es distinto. Mi hermano pequeño no fue al ejército, porque no quería seguir la 
vida militar y fue al ejército de tierra. Y entonces emigró, después de hacer la mili, emigro a Suiza, y me decía “vente, 
vente a Suiza”. Porque ella estaba aquí, y no se sí ha sido por eso, porque no creo, porque si mi hermano hubiera 
querido venir, porque yo he salido, hubiera venido aquí. Y mi hermano se apuntó en los restaurantes de los comboios 
internacionales, y ahí fue donde se apuntó primero. Y luego ya de aprender a moverse y hablar y tal, mi hermano hizo 
el séptimo año y tenía mucha capacidad para idiomas y luego cuando se fue a Suiza se apuntó en inmigración suiza y 
le llamaron para un hotel de estos de las estaciones de esquí, y todavía sigue ahí. Y yo con mi hermano ya no le veo, 
lleva trabajando diez años en Suiza, de inmigrante. Y yo siempre pensé, mira mi madre se a equivocado a la hora. 
Porque mi padre, la mayor ilusión de padre era tener una niña, porque yo ya nací un poco fuera de onda, de edad. 
Porque yo, fíjate!, yo cuando, mi padre murió, tenía sesenta y tres años y yo tenía nueve!, fíjate!, si yo ya venía para ser 
su nieta!. Pero mi padre ha puesto ese empeño por eso, por la niña, de que la única ilusión era su niña. Y yo nací niña, 
pero con la mentalidad de chico, porque yo siempre he vivido… Porque yo ahora, después de tener el niño y la 
maternidad fue cuando yo me he sentido más femenina. Pero yo fui siempre más a lo chico, siempre he procurado 
más cosas de chico que de niña. Mis padres tenía muchos problemas, unas peleas en los colegios, porque no te 
permitían pantalón e íbamos con uniforme. Y de casa, nada más que llegaba a casa de vacaciones era quitarme las 
faldas y ponerme pantaloncitos de esos. Yo creo que a mí me han equivocado a la hora de hacerme. 

 E - Pues has hablado de secuencias. Del trato de las chicas y de los chicos. 
 P - Si, porque yo no he jugado con muñecas. No se si porque también en casa sólo tenía chicos, ¿no?. 

Entonces yo siempre jugaba con las cosas de chico. En la calle jugaba con los chicos. Y de muñecas, pues tenía 
muchísimas muñecas. Juguetes que no había en Portugal, mi padre las traía de aquí, de España, y era su ilusión. Tú 
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crees, no me hacían ilusión las cosas. Yo era de las que llegaba a casa con los regalos, porque era una persona muy 
detallista, y siempre llevaba cosas para todos, para lo vecinos, para los vecinos más allegados y eso. Y siempre 
regalaba todo a las amigas: ¿quieres, quieres?, me ha traído esto mi padre, ¿quieres, quieres?, y mi madre buscaba las 
cosas y nunca las encontraba, “¡pero esta cría no es normal!, si es otra niña y está de contenta que no duerme”. Y a mi 
nunca, nunca me han hecho ilusión las cosas de niña. Pues yo sigo pensando que yo he tenido un poco el problema de 
que tenía que haber sido chico. 

  La verdad es que sí, hubiera tenido mucho más fácil. ¡Hay!, que fácil lo hubiera tenido si hubiera sido chico. 
Mis hermanos están estupendamente. Viven sin problemas ninguno, de ninguna clase. Ya sabes, eso de entrar en el 
ejército, es trabajo para toda la vida, te da seguridad, no te hecha nadie de allí si eres buen profesional, ¿qué problemas 
económicos tienes?, ninguno. Y viven bien. 

  Mis hermanos, tengo uno en Lisboa, en el Palácio de Belém, que está trabajando sí. Yo soy la única que 
estoy colgada de un pino. Y el otro está en Leiria, vive en Leiria, y muy bien. El otro está en Suiza, pero esos trabajan 
más, (Imperceptível), dando clases, preparando otra gente, y ya es distinto. Han sufrido lo suyo, ahora están 
descansando, como digo yo, ellos están descansando ya. 

 E - ¿Cómo (Imperceptível), grupos más arriba, que otros sociales?. Hace poco, atrás has 
dicho(Imperceptível), a la hora de expresarte has hablado de los.., has dicho acomodados ¿no?.. 

 P - Sí, acomodados. 
 E - ¿Más que acomodados..?. 
 P - No, mis hermanos están más que acomodados. Están porque también han tenido una suerte. Mis 

hermanos se han casado con mujeres que eran ricas. Pues mis hermanos llevaban el uniforme encima y han tenido 
suerte, y eso ayuda mucho. Casarte con una persona pobre a casarte con un (Imperceptível), ¿entiendes?. Entonces, 
bueno, todas las cuñadas son, vienen de familias de dinero y bueno, pues ellos lo han tenido todo resuelto porque no 
han tenido que ahorrar para un piso, ¿entiendes?. No saben qué es sacrificarse. Yo sé lo que es sacrificarse, ¿entiendes’, 
ellos no saben, porque lo han tenido fácil, primero porque también, en la diferencia de edades que tenemos, ellos no 
han pillado la época mala, ellos han pillado pues justo que no han podido seguir los estudios, pero bueno, han tenido 
otra alternativa que han elegido ellos, que eso ayuda mucho, a que decidas tú, que tengas dos caminos. Yo sólo tenía 
uno, porque como no quise estudiar sólo me quedaba un camino, pero ellos han podido decir pues, si la ama no puede 
hacer frente a los gastos para hacer una carrera, porque aquí era muy difícil, suponía un sacrificio hacer una carrera, 
porque se supone que tenías que salir de la ciudad donde vivías para ir a Lisboa a la universidad. 

 E - No hay mucha gente que hace carrera en esa época. 
 P - Allá sólo los señoriítos, los hijos de los señores, para hacer carrera, porque ahí no había, todavía hoy no 

hay universidades, supongo. Entonces pues hacer carrera era la gente rica, y mi madre podría pagar una carrera a uno, 
pero no, al fallar el padre, se acabaron las carreras, ni para uno ni para otro. Entonces ellos han decidido eso, “yo quiero 
sacar mi carrera”, y lo han decidido ellos, porque mi madre no podía obligarles a un sacrificio tan grande. Ellos han 
tomado su decisión, y por cierto, acertada para ellos, porque hoy (Imperceptível), han tenido suerte, porque han venido 
con vida y sin enfermedades de ninguna clase, porque la gente que a ido con ellos, muchísima gente a caído, ha 
quedado sin piernas, a quedado sin brazos, ni han vuelto. Mis hermanos.., porque el mayor ha tenido una suerte, 
porque cuando estaba en el tema de comunicaciones y radares, pues no fue hacia dentro, estaba en la base. 

 Pero mi hermano el segundo fue hacia adentro al (Imperceptível), y ahí sí. Y yo recuerdo mi hermano contar 
que ha estado hasta seis meses sin comer, y agua y miel, y bueno pues comer cosas de la naturaleza, y bichos y de 
todo, porque allí, al mes tiraban unos paquetes y los paquetes para quién quedase, quien se hacía con ellas. Allí no 
había no apellidos ni nombre de nadie, y claro sobrevivir, era una aventura sobrevivir. Y mi hermano fue 
preparadísimo ¿no?, y a sido duro también la preparación, porque elegir los comandos....... (Breve interrupção da 
entrevista para virar a cassette) 

...Mayor, mayor. El mayor. El máximo. Nos va ayudándolos en el ejército, porque ha elegido una 
especialidad, de estar en telecomunicaciones, radares, pues de estar mucho sentado, con todo delante, en torres de 
control. 

  Y el otro hizo especialidad de mecánico, de material aéreo, pues ha trabajado mucho, a tenido que estudiar 
mucho. Le han mandado a otras bases fuera de Portugal, para hacer especialidades. Es una persona que está 
renovándose cada seis meses o cada año los cursos. Que ahora está dando clases, pero ha trabajado, ha estudiado 
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mucho, ha machacado mucho. Es una persona muy calculadora. Muy fría. Capaz de estar veinticuatro horas al lado 
tuyo y no dirigirte la palabra. Todo lo que ha sufrido. Como yo he sufrido, y cuando se trata de sufrimiento, el mío no 
es peor que el tuyo, porque mi sufrimiento es mío y lo vivo yo ¿no?, y para mí es muy duro, y yo lo tuyo es duro para 
ti. Sin embargo yo puedo contar mi sufrimiento y no me duele, y es bueno decir lo que ha pasado. Él sin embargo no, 
él todo lo traga, el nunca ha dicho que ha pasado esto, que ha pasado lo otro. Si le preguntas te cuenta, pero no sabe 
desahogarse, nunca se ha desahogado. Y es una persona pues eso, muy calculadora, y muy fría. Y yo pienso que el 
ejército lo ha embrutecido mucho, que embrutece a las personas también. Porque han vivido muchas situaciones, 
muchos cambios y bueno. Hay gente que igual trabaja más la sensibilidad. O dice: he vivido esto, pero no ha sido 
bueno. Pero no arrastras ese pasado contigo, ¿no?. Porque yo no puedo olvidar las diferencias de él tan duras, pero no 
hay que llevarlas a diario, ¿entiendes?. Yo creo que eso a mi hermano le ha marcado mucho. 

 E - ¿Y no crees que él reaccione así porque es hombre?. 
 P - No, por las situaciones sí. Porque para él fue muy duro el haber dejado de estudiar, porque ahora. Mi 

hermano estuvo siempre, desde pequeño, no?, en el colegio de monjas. Era un niño ejemplar a nivel de estudios. Lo 
que no fuimos los dos pequeños, los dos mayores eran ejemplares. Y el comportamiento, el saber estar, en las clases. 
Nunca han dado problemas a mi madre. Ellos nunca han necesitado: «coge los libros!», léase..Ellos lo hicieron cuando 
tenía que hacerlo. Y para ellos haber dejado los estudios fue muy duro, y como fue tan duro para ellos, se han puesto 
de que tenía que seguir, y seguir, y han buscado los medios para conseguirlo. Pero luego, cuando has visto ciegos en 
una idea, dejas otras cosas que también son bonitas para vivir. Dejas una juventud, porque ellos no han tenido una vida 
de jóvenes, de divertirse, porque económicamente no se podía, y luego porque han decidido ir para allá muy jóvenes, 
y con tanta responsabilidad que vas para allá. Sabes que sales, pero no sabes si vuelves. Y han venido completamente 
cambiados. Y quizá por eso haya sido también nuestro distanciamiento, porque yo con ellos. Mira yo mi hermano 
mayor, le tengo que tratar de usted, y eso es muy ridículo para mí, con mis ideas, y con mi forma de ver las cosas. 
¿Porqué le tengo que tratar a mi hermano de usted?. Pues me han criado así. Y yo lo supero, pero para ellos es una falta 
de educación. Entonces hay mucho. 

 E - ¿Pero él te dice para que le trates de usted?. 
 P - Sí, porque no quiere que le trate por ti, porque el entiende que es una falta de respeto, ¿entiendes?. El día 

que yo le trate de tú ya no hay discusión, porque él ve las cosas de otra manera. Él se piensa que no le respeto. Ellos se 
han quedado ahí, apalancados, son conservadores, la palabra. Entonces yo, igual también porque he venido a otro país, 
y hay otras mentalidades y te abres más, y no sé, igual es porque soy muy liberal. y llego y choco mucho con ellos, por 
eso. 

 E -Y él es mucho mayor que tú. 
 P - Sí. Tiene. Mi hermano se fue con dieciocho años y yo tenía tres meses. 
 E - Dieciocho años. 
 P - Es mucho. Entonces claro, yo, mi hermano dieciocho años mayor que yo, este puede ser mi padre. Pero 

yo no me quité de contestarle, ¿entiendes?. Si es que ha sido como un padre para nuestra familia. ¿Qué quieres que 
haga, que te lo agradezca?, pues si yo no tengo la culpa de las circunstancias en que las cosas se han desarrollado. Tú 
has ayudado, tu has aportado y tendré que agradecer a la ama, tu solamente has echado un cable a la ama. ¿Yo te he 
pedido?, ser de buen reconocido es de ser buen hijo. Yo reconozco que él a ayudado mucho, y ha luchado mucho, y 
todas las ayudas y todas las facilidades que hemos tendido, y los caprichos que hemos tenido se los debemos a él en 
parte, pero, a mí no me gusta que me estén he echando en cara lo que he ha hecho, ¿entiendes?. Si no me lo hecha en 
cara, yo lo agradezco de otras formas, pero si me hecha en cara ya echo la casa por la ventana. Me pongo más violenta, 
porque ya discute, y hago..., no sé, igual yo no tengo la culpa, solo el derecho de serlo. Yo soy tan espontánea como la 
vida misma, yo cuando siento las cosas las digo y se acabó, quedo más bien. A veces la verdad duele, pero. Siempre él 
ha sido de machacar, machacar, sin embargo el otro no. Pero a este le gusta mucho machacar lo que ha hecho, lo que 
ha dado, “porque yo he trabajado, he luchado, porque no has estudiado porque no has querido”.  

 Imagínate que mi hermano hoy es el día que no sabe que estoy separada, ni sabe mi historia. Como para 
contárselo, perdemos lo poco que queda de familia, perdemos lo poco que hay porque cómo le voy a contar yo todo 
lo que he vivido en estos dos años sin él. Necesita quince para asimilarlo. Porque total mira, primero igual ni se lo cree, 
que yo haya podido salir adelante con mi hijo, haber estado en un piso, en estas condiciones de ir a pedir ayuda al 
Gobierno Vasco. Pues igual ni se lo cree, porque este chico tiene mucha fantasía, como a visto mucha película, no sé. 
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Yo como los conozco tan, tan, de aquella época, que no sé hasta donde tendría la capacidad de entender el problema. 
Si yo supiera que estarían orgullosos de su hermana, por lo menos (Imperceptível). A tenido con sus consecuencias, y 
va a salir adelante con su hijo y está bien. Pero es que no van a decir eso, ole, tú has luchado, porque yo que sé, tiene 
que tener un mérito. No he estudiado, he echo así un poco la vida de fiesta, pero cuando he tenido la ocasión de dar las 
cosas y asimilar las cosas, pues estaba ahí. No he sido tan loca como ellos pensaban, porque ellos no pensaban que yo 
iba a estar a las alturas de las circunstancias. Cuando (Imperceptível). Pero yo pienso que estos no llegan a estar ni 
siquiera orgullosos de mí, por todo lo que he pasado. (E - Imperceptível) No, no, porque mis hermanos, yo no tengo 
mucha relación con ellos, pero entre ellos sí, los tres. Los dos (Imperceptível), pero el mayor ataca, y los otros, mi 
hermano mayor siempre ha sido el mayor, entonces siempre todos, los tres pequeños que hemos metido la pata, 
siempre nos hemos callado al otro, para no herirnos. 

  Entonces yo pienso que mis hermanos si yo se lo cuento, los pequeños se callan, pero lo paso mal, y para 
pasarlo mal ahora que ya lo he pasado, ¡para qué se lo voy a contar!. Ojos que no ve…, sabes. 

 E - (Imperceptível). 
 P - Si, y digo, para qué les voy a contar mis penas si ahora ya lo tengo solucionado. Porque me dirían, “vente 

para casa, cómo no has venido”. No por mí, no por el niño, si él niño está bien atendido, si el niño está mejor que la 
madre. Entonces yo pienso que.. 

 E -¿Tú hablas con ellos?. 
 P - Con el mayor no, porque salimos muy mal, pero con los otros sí. Sí solemos hablar, muy poco, porque yo 

no soy de dar muchas explicaciones, porque sabes, luego hasta que yo no tengo mi casa y mis cosas bien puestas, yo 
no quiero tener mucha relación, porque no se apunten en mi casa, porque si no dicen “porque esta chica, tantos años 
aquí, ¿qué a hecho con el dinero?, no a hecho más que gastar”. 

  Entonces, no sé. Mis hermanos están ahora en la luna, bien, y yo pues estoy como estoy, sin nada, con treinta 
y siete años, con un niño de tres años casi. Mis hermanos iban a alucinar mucho, pero iban a alucinar estos años, ya te 
digo, quince años para asimilar toda mi historia. Digo, va pasamos, yo no quiero comidas de coco. Porque a mi la 
familia me tira, como a todo al mundo, pero por no oírles. Déjalos estar ahí, que no les falta de nada, y a mí lo que me 
falta lo busco yo con tiempo, porque yo quiero estar con mi familia, pero yo estoy bien, porque antes no quería estar 
con ellos, pero ahora que tengo ya a mi hijo, y quiero mi casa, entonces quiero. Porque si me ven ahora no se van a 
sentirse orgullosos. Yo quiero que mis hermanos me vean bien, ¿sabes?, porque ahora mismo no estoy mal, pero no 
es lo mismo que diga tengo, y esta es mi casa. 

 E - Y cuando has venido. Primero has estado trabajando, estudiando... ¿Tú has estudia… hasta cuando, 
hasta… cuando has terminado de estudiar?. 

 P - Bueno, yo de echo, yo los estudios de noche, no veas como cambia mi historia. Yo hice matemáticas, 
historias, y ciencias, y para de contar.   

 E - ¿El quinto año?. 
 P - No, terminé el quinto, hice mitad de sexto y dos de séptimo, y nada más. 
 E - No, porque, no has dicho.. 
 P - Claro. El quinto terminé. Luego todas las asignaturas de sexto aprobé mitad, y la otra mitad cateé, y por si 

me parecía poco, como había hecho mitad, digo bueno, pues hago la otra mitad, porque iba a una academia, 
¿entiendes?, porque no iba al instituto, porque el instituto los horarios no eran compatibles, tenía que ir a una academia, 
y pagaba. Entonces me apunté a la mitad de sexto y a tres más de séptimo, y aprobé matemáticas, porque las 
matemáticas siempre se me han dado bien, matemáticas, y dibujo aprobaba siempre. Las demás no, no terminé. Ya 
fue un año muy alterado, de novios, de mucho cachondeo, entonces ponía la excusa de estudiar para poder salir de 
noche. 

 E - Y habías ido (Imperceptível)... 
 P - Sí, sí. Porque el veinticinco de abril yo pillé en el sesenta y cuatro en el colegio, con las religiosas. Yo ya 

vine con dieciséis años, para diecisiete.. 
 E - Muy bien. Y entonces cuando has venido a España has llegado, y tu madre, me parece que has dicho... 
 P - Sí, vine mal, y le he dicho que estaba aquí y que me iba a quedar aquí. 
 E - ¿Y tus hermanos?. 
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 P - Mis hermanos, no. Mi madre puso el grito en el cielo. Mis hermanos querían venir a buscarme, no me 
vinieron a buscar porque no les día la dirección. Y luego mi madre estuvo una temporada que no hablaba con la 
señora, porque como ella me ha apoyado (perdón), aquí, mi madre no lo entendió correcto de haberme dado la 
facilidad. Porque yo vine con permiso para quedarme quince días en su casa y no para quedarme y buscarme trabajo y 
eso. Entonces como era una vecina de toda la vida de al lado de la puerta, pues mi madre, al despedirle. Las familias 
tenían mucha amistad, entonces mi madre le parecía muy mal que me hubieran dado permiso. Me han dado la 
libertad de quedarme en su casa y buscar un trabajo. Y eso le parece muy mal a mi madre. (E - Imperceptível). Claro. 
Porque cuando yo he decidido quedarme, le he dicho pues yo me quiero quedar, y ella me dijo, que se venga, “que si 
tú te quieres quedar, yo te busco trabajo y eso. Pero yo no quiero saber nada con tu familia.” Entonces bueno, yo mira, 
no critico ni hecho culpas a nadie. Era el problema de mi madre, y problema de ella. Yo he dicho, mira, no te metas en 
problemas de familia. Ella se ha enfadado contigo, y me ha dicho que no me quiere ver, ni siquiera embarazada, que el 
niño se quede en casa y a mí me pone con las maletas en la calle. Pues tu tranquilla que no voy a aparecer en casa 
embarazada.  

 Y claro, fue duro también, porque mi madre, la única hija que tenía. yo me fui de casa, fui la única que.., fui la 
primera que me fui de casa, y fui la primera que emigré. Entonces claro, eso fue duro para mi madre. Mi madre estuvo 
enferma, murió y yo no fui al funeral tampoco. 

 E - Y nunca la volviste a ver. 
 P - No, ya después de enfadarme con mi madre no volví a verla. Mi madre como que me cortó, y madre. 

“Sal de esta casa o si ni olvídate de que nosotros existimos, porque yo no te permito que estés en un país extranjero, me 
da igual que esté con una vecina. Yo no tienes mi permiso, y como no tienes mi permiso o obedeces y vienes a casa, 
porque aquí no te falta de nada o entonces te olvidas. Y bueno, mi madre murió en el 95, un año y pico casi. Y mi 
madre pues no me lo ha perdonado. Cuando quince días antes, que estuvo muy mal, antes de morir, mandaron mis 
hermanos telegramas, dos o tres telegramas todos los días, pero yo no fui.  

 Porque resulta que mi hermano, se enrolla con la que es hoy su mujer, que entonces era ya so novia, su novia 
ya de toda la vida, desde pequeños, y quedó la chica embarazada con dieciséis años. Y la madre la echaba de su casa y 
mi madre la cogió de su casa. Ya los caso a mi hermano y la chica, mi madre pagó los estudios a la chavala. Y eso a 
mi en aquel momento eso no lo asimilaba. A mi me dices que si yo me quedo embarazada me hechas de casa y me 
quedé con mi hijo, y a la otra le recibió en casa, porque está embarazada de mi hermano. No sé, hay cosas que en 
aquel momento no asimilaba, y eso me dolió mucho y fue algo que yo no he perdonado a mi madre en ese momento 
que tenía que haber ido al funeral. Luego pensé bueno, hay una distancia tan grande que para cuando llego ya no la 
encuentro viva, y total para verla muerta, prefiero no verla, porque por lo menos me quedo con su recuerdo en vida, 
que es más, que para mí era más cómodo, que no verla ahí. 

  Entonces..., yo cogí una borrachera e hice una cantidad de disparates, de lo aburrida que estaba ¿sabes?. Pero 
bueno, luego lo he superado, pero siempre se queda esa pena de no poder haber hablado, con todo lo que yo he sido 
para dialogar, de no poder haber ido con mi madre y haber logrado todas esas diferencias. Pero algunas veces la 
juventud está rebelde, que no se superan las diferencias, y luego cuando quieres, es demasiado tarde, porque ya no se 
puede hacer nada. 

 E - Si fuera hoy ya lo habrías cambiado. 
 P - Sí, totalmente, de haber sido otra persona. Por lo menos hubiera procurado un acercamiento, e intentar 

explicarle que yo soy feliz aquí, que estoy bien, y bueno. Como no ha podido ser, yo he seguido mi camino, yo 
siempre sigo mi camino, con contras a favor, yo siempre sigo para adelante, no quiero volver atrás. 

 E - Y qué otras cosas, si pudieras volver atrás, que no se puede, pero imaginando, ¿qué otras cosas hubieras 
cambiado?. 

 P - Yo mira, lo de inmigrar no lo cambiaría. No hubiera cambiado todo lo que he pasado por mi hijo, porque 
estoy muy feliz con mi hijo. Si mañana vengo y me dan a elegir si quiero hacer, si quería, tener otro tipo de vivencias, 
yo creo que no. Querría haber sido la misma persona, porque e sido, dentro de lo que cabe, he sido una persona feliz, 
siempre. He hecho siempre lo que me ha dado la gana y he hecho lo que me a parecido. Nunca he tenido problemas, 
ni traumas. He sido muy liberal, y muy abierta para la ver lo que quería. y eso, estando fuera.., Y he hecho cosas que 
hoy es normal y que entonces no era normal. Entonces yo he vivido una época que no era la mía. No se porqué he 
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sido tan abierta, pero no, no hubiera cambiado nada. Lo único que hubiera echo era haber aprovechado y estudiado, 
eso sí. 

 E - ¿Y piensas en volver a estudiar?. 
 P - No, ya no tengo, no. Además ahora solo tengo tiempo para trabajar. Ya me ha pasado el tren, perdí el tren 

de los estudios y eso ya no tengo la hora, ni capacidad para poder estudiar ni tiempo. Porque ahora tengo una 
responsabilidad. Tengo un proyecto de hombre, y ahora mi trabajo y mi tiempo libre es vigilarle, atenderle, y que él 
coja su camino, y hacerle lo con mucho tacto. No prohibirle, pero a ver si se deja llevar, porque se ve que él viene 
también con mucho carácter también, mucha personalidad, y eso se ve ya desde pequeño, ya se le ve, que yo 
mandándole ya no hago nada con él. Y se lo pido, y le hablo bajito, y si le convenzo es más fácil. Entonces tenemos, 
que, las cosas hay que estudiarlas y hay que ver hasta donde las personas dan de sí, y yo como mejor me estoy dando 
cuenta ahora que va para tres años, que la mejor forma es no llegarle la contraria, sino llegarle por otro camino, y 
pedirle que no lo haga y ayúdame, recoge tú. Sí le mandas recoger, en seguida, recoge tú, “luego, luego” me dice, y se 
lo pido ven a ayudar a la ama, entonces te dice “si yo te ayudo”. Igual no te ayuda nada, y yo recojo y él va detrás, pero 
por lo menos está ahí mentalizado de que me está ayudando. Y es lo que yo procuro. A mi eso de no moverse y 
machacarle. 

 Yo siempre hecho en cara a mi madre que su error fue haberme metido en un colegio de monjas, porque si 
yo ya venía un poco rebelde, ellas ya me han rematado. Porque era mucha dureza la del colegio, y para una persona 
que ya viene un poco. Yo vine atravesada, no sé porqué vine atravesada. Yo fui, fíjate, de los chavales, mis hermanos 
eran todos más obedientes, no contestaban, nunca levantaban la voz a la ama, y salieron de casa para casarse. Yo de 
aquello, bueno, no quería hablar en casa, pero no sé. Todos hemos tenido la misma educación, pero cada uno es de 
una forma y yo no quiero volver a equivocarme, a nivel. Porque conmigo se han equivocado, me deberían de haber 
dejado más libertad, dejarme elegir, de ocuparse más de mi felicidad y no con los contextos de la sociedad. Pues igual 
yo hubiera dado mucho más de sí, porque yo tengo todo lo que he estado haciendo, yo no tenía problemas de asimilar. 
Yo acababa de los primeros tres de la clase, pero de los buenos. Pero cuando digo yo para aquí, y ellos dicen para allá, 
mal.  

 Por eso no quiero equivocarme con mi hijo, prefiero que me vea como amiga. Y que cuente sus cosas, y que 
no me tenga miedo, porque no hay que tener miedo. Porque para respetar no hay que tener miedo, yo prefiero, y eso 
es en lo que me preocupo yo ahora, mi tema. Mis estudios son esos, procurar, evolucionar con los tiempos, y no 
quedar ahí, apalancada, porque hay que vivir, porque todo cambia, y el sistema educativo también cambia, pero yo no 
puedo estudiar. 

  Ahora voy a dedicarme a criar al hijo y a aprender a (Imperceptível). Porque esa es una de mi satisfacción, 
ver, ese es mi sueño, ver a mi hijo con una carrera, ese es mi sueño. Eso es lo que me voy a preocupar, de poder llegar. 
Le daré lo mejor, que es lo que yo puedo dar, que es lo mejor. Y poder llevar los estudios, hoy en día, mejor que ir a la 
obra con un bocadillo bajo el brazo, no es. Es mejor valorado que se saque una carrera como un trabajador, pero es 
mucho más cómodo tener una carrera, que estar de albañil, es una cuestión de comodidad. 

 E - ¿Y como chico que es, crees que lo están educando de manera diferente de la que tus hermanos han sido 
educados?. 

 P - Si, completamente distinta, sí. Sí, porque nosotros no hemos ido a guarderías. Los niños se cría ahora 
diciendo, la gente dice, son más listos, no somos más listos los de antes, o los de ahora. Nadie era tonto. Era inteligente 
el que era pobre, igual más inteligente que el que era rico, lo que pasa que él tenía más posibilidades. De tontos nada, 
nadie era tonto. Pero que el sistema educativo sí, es mucho mejor ahora, porque los niños van a la guardería y tienen a 
gente que está preparada, y es otro sistema educativo, porque no hay violencia. Los niños van a gusto. Ellos juegan 
muy a gusto, desde los nueve meses. Y viene con su carta de dibujo, y hacer teatro, y ya con tres años dibujan. No 
hacen nada que se pueda identificar, pero para él la raya es un coche, que se le va a hacer, con tres años no se le puede 
pedir que el niño haga un coche, pero. El niño viene todo ilusionado. Ya sabe dibujar. Ya distingue los colores. 
(Imperceptível), igual no tenía ni lápiz en casa. Y no tenía una persona que me dedicase tiempo a mí, a jugar conmigo. 
Jugaba yo sola, ¿no?, que es muy distinto a que esté una persona que te enseñe a hacer puzzles, los dibujos con lápiz o 
con acuarelas, con plastilina. Es distinto que estés en un sitio donde estén los niños con los niños, de que tenga horarios 
para comer, para dormir. Yo que sé, yo tendría horarios como lo demás, pero funcionaríamos a otro ritmo, porque mis 
padres trabajaban. La madre trabajaba, entonces no es igual. Yo no recuerdo mi madre sacándome al parque todos los 
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días. Entonces no había ni parques, ¡sabes?, como te digo. Salías a la calle y las aceras, allí, buscándose la vida con los 
amigos. Hoy en día pues las cosas son mucho más (Imperceptível), y mejores. 

 E - Como hombre, ¿crees que va a ser un hombre diferente de tus hermanos, de los hombres de esa 
generación?. 

 P - Sí, sí, completamente. Yo creo que esta generación no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hemos 
tenido muchos cambios, pero ellos ahora tienen otros cambios, que yo pienso que son más positivos también. 

 E - ¿Por ejemplo?. 
 P - No sé, la libertad. Hay mucha libertad. Hay mucho más deporte. Hoy en día los chavales se crían 

haciendo deporte desde pequeños. Han salido (Imperceptível) profesional. Hay muchas más carreras. Está toda la 
gente estudiando. Además toda la gente puede estudiar, también los pobres. Hay muchas más posibilidades, yo 
pienso. 

 E - Sin darme nombres, pues como los estás pensando, en qué personas. 
 P - Pues mira, estoy pensando en mis padres, por ejemplo, mis abuelos, no han podido estudiar, proba-

blemente no lo hicieron, ¿entiendes?. Y en aquella época, bueno yo estudiaba pues de milagro, porque yo no me con-
sidero rica, yo soy de la clase obrera, yo soy de obreros, ¿entiendes?. Yo he tenido el privilegio de poder estudiar 
porque bueno, por las circunstancias de los hermanos, nada más, pero no somos ricos. No nos ha faltado de nada, 
pero, me considero pobre. 

 E - Y él, ¡le consideras pobre?. 
 P - Yo soy rica de espíritu, todo lo que quieras, pero me considero pobre, sí. Yo hasta que no tenga mi casa 

me considero pobre. Pero un pobre, es una pobreza igual elegida también, ¿entiendes?. 
 E - ¿Qué hay otros pobres diferentes?. 
 P - Sí, porque yo pienso que ser pobre es una persona que está en la calle, pidiendo. No sabemos, no somos 

quién para juzgar a una persona que está pidiendo en la calle, porque así como igual ha sido las circunstancias de la 
vida que ni le ha dado la sociedad, que no le ha dado una oportunidad para salir adelante, para un problema que ha 
tenido “x” en la vida, ¿no?. Porque está ahí, ¿qué es lo que le ha llevado hasta ahí?. Pero para mí el pobre es el que tiene 
que estar en la calle, mendigando. Pero todos los que estamos trabajando, funcionando, haciendo una vida normal. 
Pues pobres, los pobres no tienen ni dinero en el banco, porque no te puedes permitir una vida como el presidente del 
Gobierno, ¿entiendes?. Pero yo pobre, lo que es a nivel económico, a nivel de sociedad, pues sí, pobre, pero yo no me 
considero pobre de verme necesitada, (tose, perdón), de estar en la calle pidiendo, entonces no me considero pobre, en 
ese aspecto, ¿entiendes?. Yo me considero de la clase obrera. Yo trabajo para vivir como lo hace todo el mundo, ¿no?. 

 E - Esas mujeres de las que hablas, que estaban allí, en el piso, entre esas mujeres, ¿crees que habían diversas 
personas... (Imperceptível)?. 

 P – Sí, a las cinco. A las cinco y media voy a coger el autobús. 
 E – Y entre esas mujeres, ¿había mujeres pobres, en ese sentido de necesidad?. 
 P – Sí, de necesidad, eso, eso. Habían vivido una vida ya muy mal, de sus padres de muy pequeñitos darles 

en conventos de monjas de caridad. Habían pasado una infancia muy mala, una juventud peor, y que han tenido, que 
han tenido que salirse del colegio e irse con.... 

 
 

FIM da 1.ª ENTREVISTA 
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 2.ª ENTREVISTA 

Entrevistadora - ¿Algo más?. Gracias por volver aquí otra vez a hacer una entrevista, pues el lunes dieciséis. 
Pues para hablar un ratito más. El otro día (Imperceptível), y te has acordado. Pues que hemos quedado (Imper-
ceptível), ¿qué cambios, si estuviera en tus manos?, que cambios pues te parecen necesarios, ¿qué cambios harías para 
que la vida de las personas que hemos hablado el otro día no, con dificultades , ¿qué cambios?: 

 Paloma - Esa es una pregunta muy difícil, porque ser presidente no es fácil  para nadie, supongo. Es un cargo 
con mucha responsabilidad. Yo no soy quien para poder juzgarlos, pero no se si se podría hacer lago más. Pero luchar 
es intentar mejorar es de sabios. Yo pienso que el tema profesional es lo que debería de tomar prioridad, porque si una 
persona no tienen trabajo, eso genera muchísimos problemas sociales. Y yo no lo se lo que podría hacer, pero 
procuraría crear puestos de trabajo y vivienda también. Porque son dos problemas que hoy en día afectan mucho a la 
juventud. El tema de la vivienda y el tema profesional. Esas serían las dos cosas que yo por lo menos, que daría 
prioridad.  

 Y luego pues crear trabajo para la gente que, que hay mucha gente que está con cuarenta y cinco años 
también, que tiene mucha dificultad. Cambiar el tema de los contratos. Porque hoy todo el mundo, los pocos que están 
trabajando están con contratos, no. Para conseguir un trabajo fijo hoy en día es un milagro. Los fijos están ya de toda la 
vida, que están para jubilar. Nadie te hace un trabajo fijo. A los cuatro años te echan, vas al paro. Y torea vez a las 
mismas. Hay muchísima gente con familiares y están cobrando un paro. Pues no se, yo procuraría mejorar eso ¡no?. 

 E - ¿Crees que hoy el trabajo es diferente a lo que era cuando tú ha venido aquí?. 
 P - Sí, porque antes no teníamos posibilidades de estudiar y entonces había, yo pienso que había más trabajos 

porque había más facilidades de colocarse la gente. Hoy todo el mundo estudia, entonces bueno, también la tecnología 
ha quitado muchísimos puestos de trabajo y por eso que la gente pues hoy hacen todo con máquinas y está cantidad de 
gente sin trabajo. Pues habrá que buscar una salida también para eso. 

 E - ¿Y en relación a las personas mayores?. 
 P - Pues las personas mayores es un problema también, porque hay muchísima gente que está en el paro y 

que eso luego trae problemas a nivel de familia, problemas de salud, porque la gente se deprime mucho. Entonces 
algún tipo de trabajo ocupacional y que el Estado les den unas subvenciones o que aportase algo, de alguna forma.  

 O jubilar a gente también antes, par dar, dejar unos puestos de trabajo a gente más joven, porque total se está 
jubilando la gente con sesenta y cinco años y la gente ya cuando se jubila está reventada. Y yo pienso que todo ser 
humano debería de tener derecho de jubilarse un poco antes para poder disfrutar un poco de su familia, de su vida, y 
estar en condiciones todavía para poder viajar y disfrutar, un poco de vida. Porque igual hay personas que igual no han 
tenido posibilidades de tener vacaciones y han estado trabajando toda la vida. Entonces pa cuando te jubilas te has 
reventado. Igual todavía estás pagando el piso o haciendo frente a los gastos de los hijos y que bueno, yo pienso que 
podríamos cambiar eso algo. Jubilar la gente un poco antes para poder disfrutar y para dejar esos puestos de trabajo a la 
gente joven. Porque hay mucha gente joven en el paro.  

 Tambien hay gente que no quiere trabajar, pero igual son los que menos. Y total si el Estado paga, es mejor 
que esté en el paro que trabajando. Ellos mismos también hacen la gente vaga. Y controlar también más los contratos, 
porque hay mucho contrato de basura y hay mucho chaval joven que está trabajando que está muy  pagado. Pues esos 
chavales luego al no estar (Imperceptível) y estar reventados, pues tampoco quieren seguir trabajando. Pues es mocho 
mejor cobrar el paro y estar en casa. Si no cobran el paro, tienen los padres que le ponen la sopa en la mesa, y bueno, 
pues mejor. Yo pienso que eso tendría que estar comprobado también, los contratos basura, que hay muchos contratos 
basura. Y eso no anima a la gente a trabajar y a seguir pa adelante. Y no te da estabilidad económica ninguna, y luego 
no puedes soñar, no puedes pensar en tener un piso o formar una familia, porque si estás con contratos no puedes 
coger un piso y una hipoteca con un banco que te supone de muchos millones. Y no sabes si vas a poder hacer frente a 
los gastos, y si no, luego vienen el banco y te quita la casa, pues no se. Creo que tenemos el derecho de tener más 
seguridad en la vida. Y eso le compete al Gobierno, pienso yo. Mejorar las cosas. Pienso que hay que mejorar el nivel 
de vida del pueblo. 

 E - ¿Y cual es la tendencia, ya que has venido de vida?. ¿La tendencia será para que se mejore la vida de las 
personas?. 

 P - Sí, nosotros pensamos, somos optimistas y pensamos así. Luego no ocurre eso. Para unos será muy bien 
y para otros irá peor, pero yo pienso que todos pensamos en lo mejor. Por eso, cuando hay elecciones, pues repetimos 
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porque la mayoría ha estado cómoda y sigue estando el mismo gobernador con sus errores y con sus virtudes, pero yo 
pienso que sí. La lucha es para seguir a mejor. No quiere decir que vamos a esperar que el pobre sea rico ¡no!, porque 
todos tenemos nuestros limitaciones, pero por lo menos tenemos el derecho de tener un trabajo y una vivienda. Es lo 
mínimo que se puede pedir. 

 E -¿Y crees que en el futuro la tendencia.. 
 P - Sí, yo creo que sí. Ha nivel de Europa, no queremos ni hablar a nivel mundial, porque hay mucha miseria 

por hay. Todavía está la gente está muriéndose de hambre. No podemos hablar a nivel mundial, pero a nivel de 
Europa sí. Yo pienso que vamos a mejor,  por supuesto. 

  Esperemos que la entrada en la Comunidad Europea nos sirva de algo y todos podamos estar un poco más a 
nivel de todos y que seamos todos iguales. Que vayamos a aportar lo mismo que los demás. Que no vayamos en plan 
competitivo en la vida ¿no?, si no en plan de trabajar y mejorar esto para todos. Si no unos estamos a nivel muy alto y 
otros estamos aquí. Somos los últimos ¿no?. Porque Portugal y España hemos sido los últimos en todos, porque no 
teníamos medios. Siempre estamos endeudados, no tenemos nada más que vernos. ¿Qué vamos a comprar?.  

 Yo espero, yo por lo menos, tengo fe, yo espero que mi hijo lo tenga más fácil que yo. Porque yo he 
sido víctima de eso, y víctima del sistema ¿no?. Porque a mi el trabajo me a afectado muchísimo en los últimos años. 
Yo espero que mi hijo pues tenga más posibilidades. Me refiero a mi hijo, bueno, pues  a la gente de su generación, 
que no lo tenga tan complicado con el trabajo. Y con los estudios igual, porque también cuanta gente hay que ha 
terminado la carrera y no tiene salida, porque hay muchos, están los cupos a tope y no hay salida de trabajo. y la gente 
está ahí, o está haciendo otra especialidad que no es la suya. Que han querido elegir y no han podio, han tenido que 
elegir otra carrera, porque no había salida. Entonces pues pienso que a veces no se puede seguir y elegir lo que quiera 
para realmente ser feliz. Porque también sacar una carrera que te sacrificas y total no era eso lo que querías. Lo único 
que tienes más salida a nivel profesional. Pues estamos en las mismas. 

 E - En relación a la prueba de la mujer, los cambios ¿no?. ¿Cómo valoras?, ¿cómo valoras la situación de la 
mujer en la sociedad, en la familia?. 

 P - Ah, yo lo veo muy bien, yo lo veo super cambiado sí. y Eso de ir, hace pocos días vi a una señora, una 
chavala de albañil y me llamó mucho atención. Como me llama la atención la señora, una chavala que lleva un 
autobús. Eso me da mucha alegría, porque las cosas están cambiando. Porque nosotros somos criados con la 
mentalidad de lavar los cacharros, que era criando los chicos, y que no teníamos capacidad para más. O estamos tan 
capacitados o más que los hombres para hacer cualquier trabajo, o para estar en un cargo.  

 Yo sueño todavía en ver, aquí o en mí país, una mujer de presidenta. A mí me haría mucha ilusión, porque 
me gusta ver que las mujeres ocupando sitios que hasta ahora, hasta siempre hombres. y me gusta que la mujer los 
ocupe, porque lo va a hacer tan bien o mejor que un hombre. Y eso es señal que las cosas van para adelante, y que la 
mujer a luchando mucho para llegar hasta ahí y que a demostrado que está capacitada para hacerlo. Y a nivel político 
también. La gente  se a lanzado mucho, y están luchando mucho. Y a nivel de servicios sociales igual, igual es la mujer 
la que más ruido mete y la que más patalea. Pues sí, a mí me gusta mucho que la mujer en cargos importantes. 

 E - ¿Tienes un ideal de mujer, la mujer ideal?. 
 P - No. 
 E - En tú opinión. 
 P - No, yo no tengo un ideal como mujer, yo veo un ser humano, pero, así un ideal no, en concreto no tengo. 
 E - Pero qué características consideras importantes en una mujer, o cómo debe de ser una mujer. 
 P - Para mí una mujer, pues la personalidad yo creo que hay que tener personalidad primero, te vas con unos, 

con otros. Nunca se puede ir con todos, siempre se tienen que ir con unos a favor y con otros en contra, porque no 
podemos compartir todos las mismas ideas, y que cada persona piense de una forma. Pero yo pienso que hay que 
tener mucha personalidad y ser decidida, luchadora, perseverante, eso es lo que yo pienso que hay. Bueno, pues al 
mismo tiempo puede tener mucha personalidad sensible, porque entonces la gente considera, con el tema de tienen 
mucha personalidad, tienen un carácter, qué carácter. No, no hay que confundir los términos. Se puede tener mucha 
personalidad y ser una persona muy humana y sensible, yo pienso que es importante la personalidad y ser honrado 
consigo mismo, para poder ser honrada con los demás.  Hay que tener seriedad en la vida y si no tienes seriedad 
contigo mismo, y te quieres a ti mismo, no puedes querer a nadie, ni puedes luchar por nadie, porque no sabes luchar 
por los demás. Sí, yo pienso que tener personalidad, a mí me gusta mucho, y siempre que a la hora de elegir amistades 
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y eso, yo siempre me relaciono mejor, pues con gente con mucha personalidad, mucho carácter, con gente, me gusta 
que me digan las cosas directamente, no me gusta, pues, eso es a parte, no te pueden decir siempre pues, tirarte siempre 
flores, pero por lo menos sabes hasta donde puedes llegar con una persona.  

 Valoro mucho la persona que tenga mucha personalidad y que sea inteligente. Bueno, procuro aprender de 
ella. Yo siempre valoro lo bueno y lo malo, y luego uno se queda con lo que igual, con lo que más te puede aportar de 
esa persona. 

 E - Y crees que hay diferencias de cuando has llegado y en general, entre de lo que tú has vivido aquí que hay 
diferencia de entre la forma de las mujeres y de los hombres viven aquí y de la forma como vivían en Portugal. 

 P - Sí, la gente aquí es más abierta, igual más abierta de cabeza, de ideas, más luchadora, pelea mucho la 
gente por conseguir las cosas. Y de hecho, si estoy está más adelantado, es porque la gente es muy alta, sale a la calle, 
pelea. 

  Nosotros allá somos más resignados, más conformes y no hay que ser así, hay que luchar, hay que pelear, y 
si hay que salir a la calle, pues se sale a la calle, y eso pasa, sí. Y la mujer también, el hombre allá es más macho, más 
moral también. Ahora mismo no se, pero de orgullo, pues la mujer estaba todavía pa estar en casa ¿no?. Había pocas 
salidas, pero aquí no, las ves que las mujeres de aquí a la hora de hablar y a la hora de estar y de pelear, es una más. No, 
aquí no hace diferencia de sexo. 

  Yo pienso que nosotros teníamos que, nosotros fuimos un país muy rico, y nos hemos quedado sin nada, y 
no se, que es lo que ha fallado, ¿no?. Porque habremos tenido todo, y hemos ido tan lejos y al final ¡de qué nos ha 
servido eso?. 

  Habrá sido un error político, pues a lo mejor, parece que demostrábamos ante los demás que tenemos poca 
inteligencia ¿no?. Que hubo en algún momento que algún político no estuvo a la altura de las circunstancias. Metió la 
pata y bueno, nos ha arruinado, nos hemos quedado sin nada, después de haberlo tenido todo, pues eso es duro, ¿no?. 

  Y luego que la gente no te considera ¿no?, te tienen ahí. Incluso ahora (Imperceptível), pero España siempre 
ha estado por encima de nosotros, y eso es una cosa que duele ¿no?, porque dices, bueno, estás por encima, porque 
¿no?, tu mientras trayectoria. Ha sido tan buena como la tuya o más, ¿no?, pero bueno, pues a nivel económico han 
quedado mucho mejor que nosotros.  

 Nosotros hemos perdido muchísimo, y sí se nota, pues que noto eso. Pues que nosotros aquí estamos mucho 
más adelantados que nosotros allá. Pero es por eso, porque hemos tenido más años de dictadura y eso también igual se 
nota. Nos hemos independizado más tarde e igual no estábamos ni preparados para independizarnos, y para vivir en 
un país democrático. Se han hecho muchas salvajadas, se ha hecho mucha tontería, y no utilizamos la cabeza en ese 
momento, y luego pagamos las consecuencias.  

 Pero sí se nota, todo se nota. Sí, la gente aquí está mejor, es por que ha estado más abierta de cabeza también, 
ha andado más ligero, ha utilizado la cabeza. Igual se ha olvidado más (Imperceptível), han puesto en marcha otras 
ideas que han sido más positivas, y ahora están recogiendo frutos, ¿no?. Pienso yo, porque tampoco puedo hablar 
mucho, porque yo ahora no se cual es la situación nuestra, entonces no puedo hablar mucho. Exactamente aún así, 
aunque haya cambiado, porque yo estoy convencida de que mi país ha cambiado mucho desde que yo he salido, y 
ojalá que así sea. 

  Yo creo que ahora es la generación nueva la que puede hacer algo, y estará luchando, y estará haciendo algo 
más de lo que hemos hecho nosotros, ¿no?. Porque hemos perdido mucho tiempo en tonterías, porque empezamos a 
hablar de política sin saber lo que era la política, entonces.. Porque hoy en día la gente sabe lo que es hablar de política, 
y pide ser un político porque ya lo ha oído en escuelas, ha estudiado, pero en aquella edad nadie había estudiado lo que 
era política ¿no?, y bueno. Salimos ahí a hablar cuatro tonterías. Las cuatro que salían a la calle, y de seguimos, pero 
claro. Yo pienso que la nueva generación va a aportar mucho más de lo que la mía, igual no ha aportado por 
ignorancia, porque de aquel, éramos ignorantes. 

  Salíamos de una dictadura y entrábamos en un país democrático. No sabíamos ni lo que era la democracia, 
ni vivencias políticas. Teníamos entonces (Imperceptível). Estaba prohibido hablar, no teníamos ni libertad pa hablar 
los demás. 

  Entonces pues éramos ignorantes, pa que vamos a decir lo contrario. Habrá que asimilar nuestros errores. Yo 
ahora pienso que la juventud, las nuevas generaciones no vienen ignorantes, porque están informados, porque la 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 4.ª PARTE - APÊNDICE10 -4  – ENTREVISTA DE  PALOMA 

 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

24 

información es muy buena. Luego cada uno siga lo que le parezca, que todas las ideas son respetadas siempre y 
cuando no se pase por encima de los demás, no hagamos daño a nadie, pues las ideas son libres. 

 E - Lo que valoras más, lo que valoras, la máxima importancia, no se si puedo preguntártelo siendo clara, lo 
que valoras, lo que.... 

 P -¿En mi vida?. 
 E - Pues, has hablado, por ejemplo, que valoras personas con personalidad, te he entendido muy.. 
 P - Sí. 
 E – Y o... que otro tipo de..., valoras... lo para ti tiene importancia... 
 P - A ver, no se, salir al paso. Pues bueno. En esta vida hay que valorar otras cosas. Haber nacido y estar aquí, 

¿no?. Y bueno, pues valorar. Valoro la amistad, pero bueno, pues es gente que tiene otras cualidades y virtudes. Y 
luego valoro la gente inteligente, la gente que se dedica a las artes, me llama mucho la atención. Yo no tengo una vena 
artística, pero valoro mucho eso, la gente que lucha por una carrera. Yo pienso que el echo de tenerlo todo, hecho igual 
no tienen mérito, sino la gente que ha luchado para conseguir algo en la vida, y que luego, desde ahí ha hecho otras 
cosas. Ha dejado algo ahí, ha dejado su historia, ¿no?, su vida. Porque igual de la gente más humilde ha sido de donde 
han salido la gente con más historia que han dejado aquí, para nosotros luego estudiar o verla o verlas. Bueno, pues 
valorar, no se, bien, por donde. 

 E - ¿ Viajar, te parece también importante para la vida?. 
 P - Sí, es importante. Viajar se aprende mucho. Se conoce muchísima gente y de la gente siempre se 

aprende, siempre encuentras alguien que te enseña algo ¿no?. Y bueno, pues la naturaleza es de agradecer de tenerla 
ahí, y de saberla respetar, para que puedan los demás que vengan detrás de nosotros poder disfrutar de ella.  

 Bueno, que esto sigue..., ahora está todo el mundo con la fiebre de Internet. Yo me río mucho, porque me 
hace mucha gracia lo de Internet por eso, porque es otro mundo, es otro mundo que todavía nosotros no conocemos, 
no está a la altura de nosotros, pero bueno. Ya tenemos una idea de lo que es Internet, y sabemos que es otro mundo, 
que es otra comedura de coco por la sociedad. Va a llegar el momento en que se va a hacer todo por Internet. 

  Sí, por eso, eso de lo que yo tengo entendido y de lo poco que he visto de un amigo que tienen Internet, que 
tienen página en Internet. Yo digo qué locura, ¿no?, porque es un mundo y yo no me entero de nada, pero bueno. Pues 
quedas con una idea, y todos esos adelantos, pues yo valoro mucho, pues parece que vamos para adelante y no vamos 
a quedar estacionados. que esto va para delante. Y luego la salida no se a donde vamos, porque esto va demasiado 
lejos, me parece a mí. Que el ser humano va demasiado lejos ¿no?, y muy de prisa, pero bueno, esperemos que no 
encontremos un final, porque pudiendo seguir siempre, algo quedará ¿no?. Está tan lejos pues me hace, sí, me hace 
mucha ilusión, me parece imposible ¿no?, como es posible ¿no?. Ya se ha servido uno de Internet, bueno. 

  Yo veía uno que salía de Valencia ¿no?, y era una chica y un amigo le mandó flores por Internet, y yo creas 
que me partía, ¿no?. Son tonterías, pero qué es esto. Tenía una conversación muy acuerdo ¿no?, y luego coincidió que 
era su cumpleaños y le mandó un ramo de flores por Internet (Imperceptível). Es el mejor invento, digo yo, porque así 
estás localizable en todo momento, y es fácil de..., bueno, por el momento no se ve la imagen, pero ya puedes hablar, y 
es todo un adelanto, porque el teléfono no es siempre puedes llegar a nivel de cuentas, pues imaginarte también. 

  Bueno, yo creo que todo es un sacrificio de la gente que ha estudiado tantos años para poder poner un trabajo 
de estos a funcionar. Tiene su mérito. Y si hay que valorar a la persona, no vale cualquiera para hacer un trabajo de 
estos, porque esto supone muchos años de una vida luchando, para poder organizar un ordenador, y poder prepararlo. 

  Entonces yo pienso que ese es todo un mundo y tiene que estar gente muy inteligente, por encima de esto y 
habrá sacrificado toda su vida ahí, comiéndose todo eso ¿no?. Eso es para valorar la gente que hace algo ¿no?. Eso es 
para valorar la gente que hace algo ¿no?, igual es el que menos va a disfrutar de ello, porque lo ha trabajado, y pa 
cuando se da cuenta pa poder disfrutar pues igual es hora de jubilarse ¿no?, pero bueno, pues yo valoro la gente que 
trabaja, en función de los demás. Esto hay que valorarlo. La gente pone por encima de lo suyo su trabajo ¿no?, porque 
igual la gente ni ha disfrutado de su vida y ha estado ahí horas y horas, igual que un médico, que está estudiando una 
tesis para un medicamento para poder curar el SIDA u otra enfermedad, el cáncer. Gente que está muchísimas horas 
en el laboratorio, porque no sale de ahí, y que igual le apetece divertirse y pasar un rato de poder descansar, gente que 
quiera muchas horas de su vida para dedicarlo a un proyecto para bien de los demás, eso hay que valorar, el sacrificio 
de la gente. 

 E - Has hablado del tiempo del trabajo, del tiempo.. 
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 P - Sí, porque nosotros pasamos el tiempo de los demás, un poco, no respetamos el tiempo de la gente. Yo 
pienso que hay que respetar el tiempo de la gente ¿no?. Yo, a mí me fastidia mucho quedar con una persona y que 
tenga tiempo de llamar y que ni siquiera se preocupe de llamar, y yo tengo ahí esperando, esperando, y digo lo he 
quitado todo ¿no?.  

 Y he hecho un hueco para atenderte y pa lo que sea, u a mí la falta de respeto del tiempo por los demás es una 
cosas que a mí me molesta. Yo si no puedo yo llamo o me organizo de otra manera, pero procuro ser siempre puntual, 
a no ser que llegues tarde por un accidente de tráfico o una cosa que se justifique y que no dependa de mí. Sí, yo sé que 
tengo esa cita, yo salgo con tiempo de casa, luego en eses trayecto, pues puede pasar algo a nivel de tráfico que eso ya 
no es problema mío, pero lego que ya vengo yo con esa preocupación y claro móvil no tengo para avisar. 

 Entonces pues bueno, pues ya llego tarde, pero yo pienso que nosotros respetamos el tiempo de los demás, 
porque hay que respetar, porque perdemos mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo. No tengo porque estar ahí 
perdiendo el tiempo de mala manera ¿no?, a cambio de nada ¿no?. Si  me están pagando todavía, pero bueno, algún 
beneficio tengo, pero su es perder el tiempo porque tú no me respetas mi tiempo, pues eso me molesta mucho. 

 Yo pienso que eso pasa mucho, que la gente se queja un poco de que ja esperado, de queja estado en un sitio, 
y a mí te tiene esperando, pues no es así. Si te da una hora, pues respeta la hora, sino, pues que te de hora más tarde. Yo 
voy a un laboratorio y yo tenía que estar..., a mí me dan a las diez, y si me cogen a las diez y cuarenta y cinco, a mi me 
molesta mucho, porque se tiene por consultas, pues que controle más o menos. Si tienes pa las diez, a mí me vas a dar 
pa las diez y cuarto. Sabes perfectamente que una consulta no va a durar un cuarto de hora, con un paciente, pues da un 
poco más de tiempo pa que yo no tenga que estar ahí tres cuartos de hora mirando la puerta a ver cuando me toca a mí. 
No, yo pienso que, y encima días de diario que estás trabajando que haces un hueco ahí. Luego vienes, te vas a 
trabajar, llegas tarde, sales tardísimo, porque has estado tres cuartos de hora ahí sentado, pues no es así. Porque saben 
que todo el mundo está trabajando ¿no?. Yo siempre pelé, yo siempre doy la nota, porque siempre digo: mira, llevo 
tanto tiempo esperando. Pa la próxima vez que venga en casa que me pasa siempre igual. 

 Si dices una cosa, que yo no haré nada por cambiar, pero por lo menos me voy tranquilla si hablo, porque los 
demás, igual la gente se queja, pero no. Yo voy a informarme y yo les digo cuando voy a pedir hora de consulta, yo 
digo: mira a ver que abusa de edificio, porque yo estoy trabajando, y vengo en mis horas de trabajo, respeten las horas, 
si ves que no.., si tienes pa las diez, no me vas a decir pa las diez y cuarto ¿no?....(Breve interrupção na entrevista para 
virar a cassette).  

...A veces por un minuto se pierde el medio de transporte. Si hubiese llegado un minuto antes. Yo pienso que 
es el tiempo, que no lo tenemos bien controlado, y otras veces quemamos el tiempo sin hacer nada. A ver, más 
preguntas. 

 E - Crees que la (Imperceptível), ves el tiempo que siempre lo has visto así, no o que lo has visto de otra 
manera. 

 P - Yo siempre he visto así. Una pierde el tiempo impresionante y más que te hagan perder cuando uno elige 
perder eses tiempo ¿no?. Que eso es grave ¿no?. Yo pienso que los demás, que nos hacen perder mucho en tiempo en 
la vida. Con tantas esperas pa todo. 

 Yo pienso que ha de hacer más organización, y más puestos de trabajo, porque empiezas a quitar gente, y luego 
hay muchísimo trabajo, y la gente están dos, no. y esos dos no pueden rendir lo mismo que cinco si hay trabajo pa 
siete. Entonces claro, vas a todos los sitios y en dos los sitios esperas un horror de tiempo, pero porque, porque el 
trabajo no está debidamente ocupado por la gente que tenía de estar. 

  Entonces claro, vas a un hospital pasa igual, estás en un bar, en un restaurante es igual, en todos los sitios 
empiezan a reducir la plantilla de trabajo, y en todos los sitios esperas un montón de trabajo. Dices bueno, pues aquí 
qué pasa. Empiezas a reclamar, y no puedes reclamar, porque empiezas a ver un montón de gente, y cuantos están 
trabajando, dos. Dices; que es normal, porque no hay gente suficiente para poder atender a todo el mundo, y te tienes 
que esperar. Yo pienso que con tanto paro que hay, pues que no tienen porqué ser así, y quitar tantas horas extras. 
Menos horas extras, y meter más gente, y más puestos de trabajo, que es lo que hace falta. Pero no que quiten y quiten 
y reduzcan las platillas, lo tienen todo resulto. Hay más facilidades, porque lo de quemar el tiempo es eso, en muchos 
sitios va a haber gente para poder atender a todo el mundo. 

 E - ¿En el futuro, crees que se trabajará más o menos tiempo?. 
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 P - Lo de tiempo, yo no sé mucho. Yo no sé bien lo que puedo contestar sobre el tema. Lo que yo quisiera, 
silo que yo quisiera. Yo no tengo muchas esperanzas en lo que estamos ahora mismo. Otra cosa lo que uno quiere, 
trabajar menos u haber más gente, claro, eso es un ideal. En vez de trabajar siete horas, pues trabajar cinco, porque no, 
porque total, con tanta fiesta que tenemos, al caso patatas, pero cinco horas sí. Yo pienso que sí, que cinco o seis están 
muy bien. Pa qué siete, si hay tanta gente que está en el paro porque no hay trabajo, pues reducir y meter más gente, 
porque así sería mejor para todos. 

  Si no reducen las horas, no habrá más puestos de trabajo, porque son cinco van a sacar trabajos ahora sí, está 
todo inventado. Con la tecnología, con las máquinas, todo funciona con máquinas. Pues han quitado la gente, la mano 
de obra ya prácticamente no existe. Entonces habrá que inventar algo, cambiar el sistema. Habrá que reducir las horas 
y meter más gente. Porque ahora mismo, lo que más salida tienen es la construcción. Son los trabajos donde ha bajado 
el paro.  

 Dice, es que el presidente sabes, sólo dice bobadas. Es que ha bajado el paro, ¿dónde ha bajado el paro?. 
¿Qué es lo que se está moviendo más?, la construcción. De cara a la mujer no tenemos más salidas, y los chavales 
tampoco. El que no va a la construcción, pocas salidas tiene. Y de verano sí, baja el paro, si es cierto, pero eso también 
ha bajado de los socialistas ¿no?. Porque en la época del turismo, hay más gente, abren más bares, y si es zona de costa, 
pues es normal que funcione a tope. 

 Pero en Octubre otra vez, todo el mundo en paro. Entonces haber que hacemos en Otoño a Invierno, hasta 
Semana Santa no se mueve nadie. Pues habrá que cambiar el sistema, y habrá que intentar algo, pues si estás todo 
hecho. Yo pienso que como no reduzcan las horas, ¿qué trabajos van a inventar?, ¿talleres ocupacionales, enseñar 
trabajos...?. 

 Tendrá que pagar, porque también se aprende un oficio que luego no tiene salida. Está ocupado, sí. ¿Cuando 
terminas el curso que haces?. Es muy bonito hablar, ¡oh, que bien, taller ocupacional. Si vas a pedir un trabajo y ¿luego 
qué?, ¿no?. Si no tienes trabajo, para que quieres una cosa más que se aprende, el saber no ocupa lugar. Si, pero el 
saber no me da de comer. Si yo voy a sacar un oficio y luego no tengo no tengo trabajo ¡de qué me sirve!, de 
depresión, me voy a deprimir. De qué me sirve decir, hice esto,  hice lo otro si luego no tengo salida para ninguna. 

 E - ¿Crees que eso ocurre?. 
 P - Sí, sí, claro que si ocurre. Por eso te lo digo, claro que ocurre. Yo tengo cantidad de gente que ha estado 

haciendo cursos y que no le ha valido de nada. Unos han estado de voluntarios y otros han ido cobrando, y otros gratis, 
y ha sido igual. Y han estado haciendo prácticas en empresas y terminan las prácticas y nada, porque la empresa te 
facilita, haces las prácticas y nada, porque la empresa te facilita, haces las prácticas pero no te paga nada. Es promesas 
muchas.. 

 E - Sí. 
 P - Muchas promesas, pero a la hora de la verdad sigue igual, entonces. ¡Hombre!. Está bien, hará cuando te 

salga una oportunidad. Igual para cuando te den la oportunidad  ya estás en otro trabajo, y estás con contrato y estás 
bien, y el aprendizaje que has hecho no te sirve de nada. Yo por ejemplo he tenido posibilidades de hacer otras cosas y 
no me ha dado.., digo: yo no voy a perder el tiempo, porque total, lo que voy a tener salida más rápido que aún así, hay 
mucha competencia a nivel de casa.  

 Yo ahora por mucho, me han salido trabajos con contratos y yo no he cambiado, porque luego estás tres 
meses o un año con contratos y te mandan a la calle. Y yo pierdo un trabajo de una casa que es fijo, con una gente 
majísima y digo no. Yo me agarro a lo seguro. Porque yo aquí no vivo de (Imperceptível), me da exactamente, porque 
no se me caen los anillos de decir que soy interina. Entonces digo yo, me da igual. Yo quiero cosas seguras y me 
agarro ya ahí, y me quedo ahí toda la vida. Porque yo en este caso, con la casa con esta gente estoy ya es una casa para 
toda la vida. Entonces yo no voy a dejar una cosa que yo se que es fija, y estoy a gusto, porque soy una más de la 
familia.  

 Porque me ha salido este verano para un autobús de niños, que era ir a buscar a los niños a las paradas y luego 
ayudarles a comer en el comedor ¿no?. Entonces claro, luego está la época escolar, termina la época escolar, al paro, y 
si no has cotizado suficiente ni al paro vas. Y te quedas así, Y yo andar así, paseándome por toda la ciudad todos los 
días sin hacer nada, porque no hago nada. Pues prefiero hacer un poco, pero tengo una cosa segura, no tengo que 
volverme loca. 
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 O también me ha salido para un restaurante, por contratos, por temporadas, porque los contratos se hacen por 
temporadas. Yo con mi hijo, no puedo estar por temporadas en ningún sitio. Igual iba ganar más , a lo mejor sí, pero 
me es igual. Yo prefiero lo seguro, porque hay que agarrarme a lo seguro. Para mí que tengo un hijo. Doy prioridad a 
mi hijo. Ahora si me sale algo por la tarde que es temporal, pillo, pero por lo menos tengo algo seguro, donde yo 
pueda..., digo bueno, por lo menos tengo eso que me da estabilidad. 

 E - Y eso de las apariencias, crees que hay mucha gente que vive así? 
 P - Sí, hay mucha gente. El tema del trabajo interino: “¡hoy yo no voy a casa de nadie!”. Digo yo, prefiero 

estar. En tú casa lo vas a hacer gratis. Y yo prefiero una compensación. A parte, estoy bien pagada. Me pagan muy 
bien, porque eses trabajo también hoy en día hay mucha competencia, y está muy mal pagado. Pero bueno, yo he 
dado con una gente muy maja, y me pagan muy bien. Entonces yo estoy contenta, y digo, bueno. Yo no tengo ningún 
problema. 

  Yo a veces miro y digo. ¡Jollín!, uno porque no cuenta ¿no?. Si tú supieras de donde vengo yo, que 
tú al lado mío ni sombra, ni haces en la playa. Y oírte contar contarías, porque son tonterías. Ver gente que no tienen a 
penas para comer. Se quitan de comer para vestir, por las apariencias, y luego están al lado tuyo y digo: ¿hay, que 
pobreza de espíritu! ¿no?. Porque digo yo, igual yo vengo y he tenido más, igual he tenido motivos para quitarme los 
anillos para poner a limpiarme, pero yo no tengo, soy un (Imperceptível), ¿no?. 

  No me preocupa, pero me revela mucha la gente que la que menos tiene es la que más quiere aparentar. Eso 
me revela mucho, porque no seré consciente de la realidad, y nadie es más que nadie. Porque yo tampoco considero 
gente que porque hayan venido, son de alta alcurnia. Gente de mucha cuna, de mucho dinero, de familias. Que no es 
lo que pasa ahora con los nuevos ricos, que hay mucho nuevo rico. Y yo he estado con .., he trabajado mucho con 
gente de dinero, y han sido los que mejor lección me han dado ¿no?. Gente muy sencilla y.., Luego ves a gente así 
muy por encima, y luego si miras la trayectoria dices: ¡pobrecita!. No has tenido nada y se te ha subido tanta soberbia a 
la cabeza. 

 E - ¿Por qué crees que esas diferencias...?. 
 P - Sí, porque en este trabajo, y trabajas con todo tipo de gente ?sabes?. Cuando estás de interina, trabajas.., 

hasta que encuentras una estabilidad pues coges muchísimas casa y notas el trato de la gente. Y la gente que pero te 
trata son los que menos han tenido en la vida, siempre. Entonces, les han cambiado la vida y no lo han asimilado. Y la 
gente se vuelve soberbia, y por encima de ti. Y luego resulta que la gente, porque luego se nota la cuna de la gente. Una 
persona que tienen una, tienen educación  sabe tratar, y sabe estar.  

 Entonces yo siempre digo que yo prefiero tratar con gente de dinero, pero con la gente de la de antes, por los 
señores. Porque ahora no hay señores, hay nuevos ricos y hay señores. Y con los señores, es lo que saben tratarte ¿no?. 
Porque yo da la casualidad (tose y dice perdón), que estoy con una gente de familias de mucho… Diego, de Donosti, 
y es una gente que da gusto estar con ellas. Y han estado trabajando en otra casa con nuevos ricos que yo comía en la 
cocina ¿no?. Y sin embargo, con esta gente, cuando llego yo, como con ellos, yo soy una más. Yo he querido comer 
en la cocina y: “no, no, no, aquí ni el perro come en la cocina”. y eso es bonito que te lo digan ¿no?, Y dices, ¡jo, qué 
diferencia!. 

 E - ¿Comías en la cocina?. 
 P - Comía en la cocina siempre. “Tú comes aquí”. Y después de comer ellos me comía las sobras ¿no?. Y 

eso no te hace trato. Por eso te digo yo que cuando te enteras luego, comentando con gente, te enteras cosas. ¡Sí tú 
supieras de dónde vengo yo!, tus padres tenían mucho menos que los míos ¿no?. Porque yo siempre pongo un mantel 
en la mesa,  y tú igual ni tenías ni para un mantel. Y hoy ¡fíjate!, estoy yo sirviendo en tu casa y a mí me das las sobras. 
Y sin embrago eso en casa de la gente de educación, de principio, y de dinero no pasa nada.  

 Y tengo muchas amigas, y da la casualidad que tengo dos compañeras en el barrio que son portuguesas y 
están trabajando con gente de esta, nuevos ricos, y están súper amargadas. Y me dice: “fíjate”, yo no llevo uniforme en 
casa, ellas de uniforme y caharritos en la cabeza, tienen que ponerse para servir la mesa. Y luego no saben manejar los 
cubiertos ¿sabes?. Es así, exigen mucho, pero luego falta lo principal, la educación.  Porque el dinero no da educación. 
Te puede dar un nivel de vida. Porque si el dinero te ha venido muy tarde o vienes de familias de dinero, el dinero no te 
da el saber estar. Porque no saben gastar, para recibir buenos modales, y eso se nota. Yo prefiero, yo para eso creo que 
he heredado de la familia.  
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 Siempre  me ha gustado estar mucho con los señores, porque no se, aprendes de esa gente. Yo siempre 
aprendo, y me fijo mucho. Yo he estado en restaurantes de cinco cubiertos y soy una persona que tengo mucho miedo 
al ridículo, ¿sabes?. Y si yo no sé, yo espero que alguno empiece, y en seguida se me da bien, porque uno pone 
empeño en no hacer el ridículo, y en seguida miro como hacer, y entonces taca, taca, suave, para no hacer el ridículo. 
Yo aprendí, siempre he aprendido, y me gusta aprender mucho de la gente que sabe. Yo me fijo mucho en la gente 
que sabe, y que ja estudiado o que ha aprendido. Porque también a veces los que más (Imperceptível) es lo que menos 
saben enseñar. Porque en la sencillez está la sabiduría. Yo he aprendido eso en la vida. Por eso valoro mucho las 
personas, porque observo mucho, y comparo y estudio la gente.  

 Porque yo soy de un carácter muy abierto, pero yo no soy persona para hacer amistad de la noche a la 
mañana. Yo primero tengo que estudiar la persona, y tratar con ella. Y después de ver los detalles entonces elijo si vale 
o no vale la pena para relacionarme con ella. No estoy para mezclarme y para perder mi tiempo. No lo hago por 
sentirme más que nadie, es por no perder el tiempo y porque esa persona no me haga daño, porque no se. Porque me 
hace pasar ridículo, no me gusta. 

  Me gusta estar siempre con gente, y siempre procuro relacionarme con gente que sabe más que yo, para que 
pueda aprender. No se si es de sabios, pero yo por lo menos procuro,. Ya que perdí mi tiempo y no he estudiado ¿no?, 
pero por lo menos procuro cultivarme de otra forma. Porque cultivarse ni tienen que ver mucho con los estudios, 
Porque yo conozco a gente y que no ha estudiad, que no ha hecho carreras, y es muy culta. Y pienso que la cultura es 
lo que tú puedes coger día a día, lo que tú quieres aprender y desarrollaste como persona. 

 E - Y esas personas que tú dices, que viven de apariencias, porque ¡cómo explicas que vivan así?. Pues que 
quiten de comida para vestir?. 

 P - Porque es gente ambiciosa y que tampoco han luchado para hacer algo por ellos mismos. Para ellos la 
vida estaba reducida en trapos, y salir de vacaciones. Tienen que salir, aunque vayan de camping, o con cuatro latas y 
poder decir: “hay, yo he estado, yo he salido, nosotros nos vamos”. Hay gente que es muy superficial Yo les llamo 
superficiales. Como humanos no tienen nada dentro ¿no?. Que viven cara al vecino. Tienen, pero igual no son ni 
felices, porque si das  prioridad en la vida al dinero, no puedes cultivarte a ti mismo como persona. Porque el dinero es 
material. Es una cosa que la necesitas para funcionar, pero no es lo principal. Si no tienes otras cualidades y otro sentido 
de la vida, el dinero no te va a solucionar nada. Te puede ayudar a salirte de situaciones, o darte un nivel de vida ¿no?, 
pero hay tantas cosas en vida que uno necesita también, y si no lo tienes no puedes... El dinero no te va a dar la 
felicidad. 

 E - Y es en eses sentido que tu has... 
 P - Igual te trae problemas, porque muchas veces el dinero ha traído problemas a muchísima gente, entonces. 

Porque al darte un nivel de vida que no estás preparado  que no sabes ni administrarlo, igual te buscas problemas. 
Porque como el ser humano tienen tanta imaginación. Igual ha soñado tanto que llega un momento, no sabes en 
verdad lo que tienes, lo gastas, o inviertes mal, y a la vuelta tienes problemas. Porque para saber invertir tienes que 
saber estar. Saber la forma de cómo te lo vas a gastar. Esto es igual que el que manda sin haber hecho. Sí no sabes 
hacer, no puedes mandar. Pies el dinero, si vas a invertir, y si nunca has hecho nada, o su no has estudiado, te vas a 
meter en un tema que no tienes ni idea, sólo porque has oído que da mucho dinero. Pues igual no vas a invertir mal, o 
han venido otros, te han aconsejado mal, y ten han engañado y lo has perdido todo, nunca sabes ¿no?. 

 E - Y eso que tú hablas hace poquito, de pobreza de espíritu, ¿entones?, ¿lo querías decir es que son pobres 
de espíritu?. 

 P - Sí, yo pienso que la gente es pobre de espíritu, por supuesto. Son vacíos por dentro. Cuando ponen por 
encima de todo el dinero, a la vuelta, haces el vieja, y a la vuelta no has traído nada. Porque igual a estado o no ha 
estado, o ha ido a hacer un viaje e igual no han visto nada, porque salieron del hotel a la playa, de la playa a hacer 
compras. Si sales a un viaje, pues hay tantas cosas para ver. Igual el que más viaja, nunca trae nada. No trae recuerdos, 
los recuerdos los trae consigo mismo ¡no?. La gente se dedica a comprar, comprar, comprar, que estamos en la 
sociedad de consumo, E igual es la más vacía porque te dedicas a comprar y no han visto nada. 

 Yo conozco un matrimonio que van todos los años a París, y no van ido a la torre Eifel. No saben donde está. 
Digo: “pues viajas mucho” ¿no?. Ves detalles ¿no?. Le hacer preguntas y no saben donde está nada. Yo he visto de 
películas, como digo yo, yo he visto de películas, pero yo tengo más idea que tú. 
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 La gente va, pues eso, a comprar. Y para ellos viajar es gastar dinero en trapos, en zapatos, en la tienda no se 
cual. Dices: ésta gente no sabe. Yo voy a gastar dinero para ir de viaje, no voy a gastar dinero en ropa, que tengo ropa 
muy guapa, e igual soy más trapera que ellas, pero es lo vacío que ves en la gente, que no se cultiva, que no aprenden. 

  Que tienen la posibilidad de ir a viajar y no vas a conocer un país. Que vas un mes o quince días, y no vas a 
visitar un museo, un castillo, un palacio, no se, una biblioteca. ¡Cuantas cosas hay que ver!, ¿no?. Un poco de historia 
¿no?. La gente no...., aunque te sientes en un banco, en un jardín, mirando, lo que sea. Pero no saben hablar de nada, no 
distinguen una cosa de otra. Entonces es, no se, vivir nada más para estar, me parece una vida muy vacía ¿no?. 

 E - Comprendo. Creo que.. 
 P - Porque habrá gente que viaje pues para aprender, para ver, para comprar lo que tenemos, lo que tienen los 

demás ¿no?. ¿Cómo han vivido?. Pero esos que empiezan nada más a vivir de apariencias, puyes esos no tienen ni 
idea de lo que es el mundo. 

  Con lo bonito que es poder apreciar, ¿no?. Y comparar. Porque nosotros también tenemos cosas muy 
bonitas aquí, pero que son distintas de los demás, ¿no?. Entonces si sales de viaje, vas a conocer. yo por lo menos que 
me gustaría dar una vuelta al mundo y conocer. Yo con una cámara de fotos soy feliz, no necesito nada más, (se ríen 
los das). Porque así miras y lo ves. Entonces por lo menos, cuando sacas las fotos lo puedes mirar, Porque en tan poco 
tiempo no tienes tiempo para quedarte con detalles, pero bueno, cada uno es un mundo. 

 E - La vuelta al mundo, ¿y qué otros sueños?. 
 P - (Ri-se). Hay, otros sueños. Yo soñar.., pues mi sueño sería, a parte de dar una vuelta al mundo, pues tener 

una casa, una aquí y otra allá. Sí porque si esto cambia mucho, porque nunca sabes las vueltas que da la vida. Yo 
siempre que no se lo que me va a dar mi vida en sí. Pero he comido papas, he estado muy arriba, muy abajo, y estar 
tan abajo que no ves el momento de ir arriba. Entonces digo.., porque me perece a mí que mi vida, que ni destino, por 
decir algo, que es andar así, para arriba, para abajo, (se ríe). No tengo, cómo se dice... (As intervenções seguintes de E. e 
de P. São imperceptíveis). 

 E - Pero no lo dices como drama ¿no?. 
 P - No, no, no, no, es que yo tengo que ser especial en esta vida (se ríe). Yo soy única en la familia. Si no 

tengo...m, en casa siempre me dicen que no tenía término medio. Entonces será eso. Y estoy así, pa arriba y o pa abajo. 
Y bueno, como yo no se, y estoy convencida de que la vida va a ser un poco de pa arriba o abajo, que no se lo que 
haga (Imperceptível). Si el día que esté arriba y pueda, no perderé la oportunidad, porque he perdido otras oportu-
nidades. Sí, he perdido oportunidades, podría haber estado mejor. Pero como he perdido esas oportunidades.., pues la 
próxima ?sabes?, porque como la suerte llama a la puerta de vez en cuando, unas veces estás en casa y otras veces no 
estás... 

 E - (Ri-se). 
 P - Entonces, voy a procurar que cuando esté no le deje escapar, y comprar una casa, sí, allá, porque esta aquí 

ya lo tengo solucionado. Y dentro de dos años, pues ya lo tengo posibilidad. Pero sí, mi sueño es, que yo no me lleve 
muy bien con mi país (se ríe), por problemas emocionales que tenemos. Pero bueno, si me gustaría tener una casa allá, 
porque bueno, ni me siento ni de aquí ni de allá, y por tener un casa allá. Y mi hijo le vendrá muy bien luego para ir a 
disfrutar con sus amistades allá. Al menos podrá decir que es la tierra de su madre y de sus abuelos. Que de allí 
seremos. Nunca hay que renunciar a las raíces de uno, aunque nos llevemos bien (se ríe). Mi ilusión será poder 
comprar una casa en mi país. Una casa que no me supusiera un sacrifico para tenerla. 

 E - Sí, sí, sí. 
 P - ¿Sabes?. Porque de sacrificios también he estado muy bien. Que digo, bueno, tengo ese dinero y lo voy a 

invertir en una casa. Si es que tengo una oportunidad. Porque yo todavía tengo la esperanza de que esto me va a 
cambiar mucho, que igual vienes dentro de dos años, y esto ya llevamos otro. Porque yo soy muy constante, y soy 
muy optimista. Y ya no pasa de allí, pero el optimismo me tiene de pie. Como lucho, yo estoy convencida que mi 
tema me va a cambiar, no se si dentro de cinco o seis años, pero a la larga. Ya dentro de cinco o seis años, si, Yo me 
voy a pegar un cambiazo a cosa de mi sacrificio, de mi lucha. Pero sí, yo seguiré allá, por si viene la suerte e igual no 
estoy en casa, ¡fíjate que putada! (ri-se). Digo, ¡uy ama!, se me ha ido la oportunidad, se me ha escapado el tren, es 
problema de tiempo en esta vida, ya te digo yo. 

 E - Me gusta que tienes gracia. 
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 P - Si, hay que tener en la vida buen humor. Si no tienes humor en la vida estás perdido. Hay que tener buen 
humor siempre. Mira, yo no soy ningún ejemplo. También tengo mis momentos, pero no los demuestro a nadie. No 
soy el tipo de persona que estuviese mis problemas a los demás, nunca. Mis problemas, luego voy a casa y digo, ¡va!, 
la mejor forma de solucionar sería ir a dormir. Mañana con la cabeza fresca ya buscaré una salida. Yo no soy de 
hundirme, ni de llorar, ¡uy qué voy a hacer!. Ni, así no se arregla nada. Cabeza fresca mejor por la mañana. Y nadie se 
a muerto por problemas. Todo tienen solución., menos la muerte. Entonces, al estar vivos y con salud, para qué vamos 
a volvernos locos ¿no?. Problemas todo el mundo tiene. Yo suelo decir que no tengo problemas, que tengo 
contratiempos (se ríe). 

 E - ¿Sí?. 
 P - Y claro, a veces tengo unas amigas (Imperceptível), “hay porque tú”. ¿Y qué vas a hacer’, ¿tú a caso lo 

solucionas mejor que yo?. No, yo creo que lo vas a solucionar pero, porque tienes la mente tan cansado que entonces 
no puedes ver las cosas de otra manera,  y tienes que... Los problemas hay que estudiar la forma de salir de él, y con la 
mente cansada no puedes. Tú vete a dormir y mañana... Mira, a mí los problemas nunca me han quitado ni el hambre 
ni el sueño.  

 Y cuando se lo cuento les entra la risa. Y es cierto, yo cuando, yo cuando con el mayor problema, 
llega la hora de dormir y ronco igual. Yo creo que es saberse dominar ¿no?. Digo, yo voy a la cama y procuro 
relajarme para descansar, no voy a dar vueltas a un problema que de noche no voy a poder. E igual me sale alguna 
idea brillante y no puedo dar de ojo, porque es de noche. Igual me sale a las ocho, y a las nueve ya estoy en un 
despacho pidiendo algo aquí, ayuda. ¡Jo!, por mucho que le explique ella (mi amiga) dice: “¡va tú estas fuera de este 
mundo!. Digo sí. Cuando yo vengo, vivo en otro planeta. “Y si yo estuviera en tú situación estaría loca”. Digo, pues 
chica, con todo lo que he luchado para llegar hasta aquí, no voy a volverme loca para estar peor. Tendré que tomarme 
la vida con filosofía para poder aguantar, ¿o no?.  

 No voy a estar amargando mi vida y mi hijo viendo a la madre amargada. Bastante tenemos cada uno con lo 
suyo. No voy a estar amargada por nada, por Dios. 

 E - ¿Crees que esa actitud optimista, como tú has dicho..? 
 P - Sí, es positivo. 
 E - Que es importante para afrontar los problemas en la vida, 
 P - Sí, es muy importante. 
 E - Crees que otras personas que puedan haber vivido una situación semejante, ¡bueno, semejante!, a la tuya, 

por no tener esa actitud.. 
 P - Digo, yo pienso que llegan mucho por amargadas, sí es que se las ve. ¿Y a mí de que ,me sirve?. Me 

echáis en cara que yo no me maquillo y que no me pinto. Es que yo no necesito, porque yo interiormente estoy bien. 
Pero vosotras estáis así y estáis amargadísimas, y entonces perdéis tiempo y dinero en cosméticos y estáis amargadas. 
Yo no pierdo tiempo, ni gasto dinero, y mira como estoy, como unas roas. Y ja, ja, ja, y dicen sí......... (Breve 
interrupção da entrevista para mudar de cassette) 

... El otro día que con mi amiga, me decía: «Yo ¡no se!» (ella se quejaba del  problema económico, ¿no?, y me 
decía…) «… ¡yo! es que ¡no llego!». Digo yo: «Yo no llego pero yo no debo nada a nadie. ¡Yo estoy tan tranquila!». 
«¿Y lo dices así?». Y le dijo: «Pues ¿que quieres que haga, que me queje?, pues si he pagado las deudas no debo nada 
a nadie. Si yo debo ¡ya pediré emprestado!». Y ella: « ¡Ai! (y tal  estaba fazendo as contas que não chegava para o 
outro ¡y no sé qué! ) hay que aburrida y que amargada estoy, porque estoy trabajando toda la vida y encima no 
hago frente a los gastos». Y le digo: « Bueno, ¡oye!, yo no se si llegaré pero cuando no llegue ¡ya veremos!, de 
momento no debo nada, nada a nadie, entonces no me preocupo»;  «¿Estás relajada?»; « ¿Y no me ves relajadísima 
que estoy yo?, cuando yo llegue ya veremos la suerte que vamos  a dar. ¡Seguro que no me voy a volver loca como 
tú!; «Oyes ¡es que estoy amargada!». «¿Y para que te pintas si es que estas amargada?, las pinturas no te van a quitar la 
cara de amargada, porque el estado se te nota ¡igual!, nada más que ir con la cara lavada y bien, yo interiormente voy 
feliz todos los días a trabajar, ya se lo que voy a cobrar a final de mes, pero no voy a hacer extras, pues esta empieza a 
hacer extras antes de cobrar, luego no llega y luego te amargas. El día 15 ya estas amargada. Yo cuando como mucho 
me voy a preocupar el día 29, el día 30 cobro, así que, ¡ya ves! lo relajada que ando yo todo el mes y un cachondeo 
tenemos, siempre, ¡eso sí!, ¡mucho cachondeo conmigo siempre!. 

E - Es así una especie de… de…de conciencia… 
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P - Sí de terapia para los demás, ¡sí, sí!, porque yo pienso que la gente habla mucho, habla mucha tontería. Le 
preocupa demasiado, entonces yo pienso también que si yo, no tengo… yo tengo equis dinero que puedo disponer, 
¿eh?, ¡no a vuestras!, y si no se puede porque estás gastando más de lo que puedes para que luego te vuelvas loca. Pues 
cuando me sobra, gasto; y cuando no me sobra procuro que me llegue (riso) para no… no tener dinero, ¿no?, no ando 
gastando el dinero en cosas que no tienen ni fundamento, porque a veces se gasta dinero en cosas que no tienen 
utilidad ninguna pero hasta que no las compras y no utilizes no te das cuenta que no tiene… ¡que no tiene ninguna 
utilidad!, entonces dices «pues si eso a mi no me hace servicio.». « ¡Ai!, ¡pues mira lo que me he comprado!»;  «!Pero 
si eso a mi no me hace ningún servicio!»; « ¡Ah!, ¡pero tú no te das cuenta!»;  «Bueno ya me contarás el servicio que 
te hace a ti, y luego, ¡claro!, el dinero no llega, como va a llegar se andas comprando tonterías ¿no?.» Igual que… pues 
se va a la peluquería y se va haciendo ¡un montón de cosas!, pues ¡yo no me hago nada!, me lo hago muy limpita en 
casa y ¡ya está!, y cuando se puede se puede, pero si no se puede todos los meses, pues no importa, pero para la gente 
es muy importante todos los meses, e luego ¡se anda llorando! Yo Imperceptível que eso sea un problema, eso es no 
saber administrarse y nada más… es lo que le digo: «Eso no es ningún problema lo tuyo, porque es no saber 
administrar lo que tienes, si te supieras administrar, no  andabas (imperceptível), pero no me digas tu que tienes que ir 
todos los estos… si tu estuvieras cara al público trabajando pues todavía se justifica que estés que tengas buena 
presencia, que estés muy arreglada porque, ¡va!, tanto te exige la empresa que estés muy arreglada, pero yo no te veo 
de administrativa ni eres director de ninguna empresa ni eres azafata cuando tienes que ir con los pelos todos bien 
colocados, vas a limpiar, vas a hacer lo mismo que yo voy, pues para ir a limpiar el polvo a casa de otra pues ¡que más 
da!, con que te vayas limpia, bastante. Yo… champucito, suavizante y a correr, si tengo tiempo me doy con el secador, 
y si non sin secador y voy tan mona como tú, pero ¡voy bien interiormente! y como yo vaya bien interiormente pa mi 
es lo que se ve, en la mirada de uno,  es lo interior…» y se ríen, dicen que no es así, digo: « Que sí a lo largo ya me 
darás la razón; que es más importante: ¿lo que se vea de cara para fuera o lo que tú sientas por dentro?. Que me 
importa que vayas muy mona de cara a los demás si interiormente estás hecha una caca ¿no?.» Yo prefiero estar bien 
conmigo misma y me encuentro bien, que estoy relajada, ahora si a mi me apetece lo hago y si o me apetece, pues 
como no soy de hacerlo a diario, y como tampoco necesito hacerlo para tapar nada, entonces, pues, me da 
exactamente igual. Y así…  tenemos esos debates y luego le digo: «¡Soy una incomprendida!» (ri-se) y ellas también 
me dicen: « ¿Cómo te vas a echar novio, si es que no te arreglas?», y les digo: «Si es que no necesito, si es que ¡triunfo 
más sin maquillarme!. Que luego hay que lavarse, hay que mirarte ¡sin nada!, así ya se acostumbra, se acostumbra y 
las cosas al natural tienen otro valor» (ri-se). Siempre: «Hoy estás, ¡ai hoy que guapa vás!: ¿tienes cita?»; digo: « ¡No!, 
te has equivocado, pero hoy me apetecía hacerlo ¿ves?, cuando un día me apetece, ¡jollín!, ya pensáis que me voy a 
echar novio! (riso de E. e de Paloma). Y es gente muy joven, y, claro!, vacilan mucho, pero por eso porque… aparte 
de seren jóvenes, no han vivido, no tienen… ¿como decirte?… son vacíos por dentro ¿no? Han estado muy de brocha 
y mucho peñado. Yo he vivido otras cosas, situaciones…más fuertes…eh…eh… como he vivido mucho y muy 
seguido pues… ya no doy, digo eso de tener esas… «…tonterías esas las tenía yo con 14/15 años, vosotros estáis con 
26 ahora con esas tonterías, y tenéis dos hijos y yo estoy con 37 y tengo uno, a ver: ¿quien a andado, quien a viajado 
más en esta vida?», ¿no?, yo he vivido mucho, he empezado muy temprano a vivir, entonces, pues, hay cosas que me 
han pasando así p’ra segundo plano, y para mí eso ya…ir muy puesta y muy planchada y muy…, cambiando de 
modelito, eso ya ¡se me ha pasado! porque yo ya… ahora ya dou prioridad a otras cosas, yo con que me duche a 
diario ya cojo el primer pantalón que pille, ¿no?, ya no me estoy preocupando por eso, ¿no?, porque ya  se me ha 
pasado la tontería, porque creo que toda mujer es coqueta y está muy bien que sea coqueta, ¿no?, sin llegar a los 
extremos, ¿no?, porque puedes caer hasta en el ridículo, entonces,  yo tengo otras cosas más importantes que 
levantarme una hora antes para arreglarme,  yo eso no lo hago, yo disfruto más (tom de gozo) media hora dormida 
que levantarme media hora para ponerme… p’a estudiar lo que me voy a poner y pintarme, ¡a mí me da igual la 
pintura!, yo con cualquier 5 minutos más a la cama ¡que sea feliz!, igual con 16 ya lo haría, ¿no?; ahora ya pienso más  
en otras cosas, ¿no?, procuro… sí, ¡con mi hijo, sí, para eso sí!,  con mi hijo voy muy coqueta, siempre lo llevo 
conjuntado, calcetines, botas, zapatos, ¡para eso sí, bueno!, ya lo has heredado de tu madre, en seguida, ¿no?, pero yo 
¡no! creo… ya en me perco mi tiempo, me gusta ir pues, ¡eso!… voy siempre deportivo y siempre más cómoda y a 
coger a todos lo sitios, pero… no me levanto todos los días para darme brochazos, ¡me da igual!, me voy a gusto, si 
voy con la cara lavada. Yo pienso que eso te lo dan los años, que maduras y cuando maduras ya dejas otras… 
empiezas a dar prioridad a otras cosas, quieres una vida también más tranquila, más relajada, ¡disfruto mucho más con 
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mi hijo por ahí, ¿no?!, que ir a una discoteca ahora mismo o de cena con los amigos… estoy…estoy en un etapa muy 
tranquila, muy de «relaje» (sublinhado pela entrevistada), no me apetecen…!locuras!… estoy disfrutando mucho 
también del niño, verlo crecer, ahora ha empezado ya a llamar la atención, está en la etapa de los porqués: « ¿porqué 
esto?, ¿porqué lo otro?», sí, ¡bueno!, estoy disfrutando mucho de mi hijo, entonces es lo que digo yo soy feliz porque 
ahora mismo estoy disfrutando lo que he elegido, y lo que quiero ahora es estar con mi hijo, disfrutar dou prioridade a 
esto que a otras cosas, pues, para mi mi hijo, pues, como no es ninguna carga, ni ha aparecido aquí porque yo… me he 
quedado y he ido por él, entonces quiero disfrutar de él … porque aa… las mujeres siempre se independizan de 
chavales antes, ¿no?. Porque aunque se queda en casa hasta los 33, porque él hasta los 33/34 por el tema de trabajo, 
pero, ¡luego en casa no está!… 

E - Sí… 
P - … no está porque a la comidita de la ama, le plancha, no le pide dinero, le da libertad pero los chavales no 

están en casa, ¡hacen su vida independizada de su familia!, ellos tienen sus amigos, salen los fines de semana, ellos 
entran, salen, pues es eso, yo quiero disfrutar de mi hijo ahora y no le voy a quitar la libertad cuando sea mayor, vivir y 
salir y se va los fines de semana aquí, otro fin de semana a la ciudad, siempre y cuando les ves que es una persona que 
sabe estar y se saber comportar, porqué le vas a quitar de ir el fin de semana con los amigos de camping o se van a 
pescar o ¿yo que se?, lo que él quiera elegir a hacer con sus tiempos libres, ¿no?, si el chaval no va a vivir en casa 
conmigo (imperceptível), pero ¡bueno!, disfruto de él ahora qué es pequeñito, cuando él sea mayor, pues, si lo tendré 
que tener hasta los 50, pues ¡sí, lo tengo que tener hasta los 50!, para mi será cómodo, ¿no?, pero por lo menos quiero 
disfrutar de él, por supuesto, y ahora mismo pues estoy en una etapa buena porque estoy haciendo lo que quiero y 
estoy a gusto con él, porque en ningún momento a mí me ha complicado la vida, ni me está complicando mis tiempos 
libres, porque yo he elegido estar con él y no hecho en falta estar… ir de cenas ni de marcha con los amigos porque he 
vivido tanto, pues ahora estoy en «plan relaj» (sublinhado pela entrevistada) con él. 

E - Piensas que amigas tuyas que tienen hijos también, ¿crees que no se relacionan así con los hijos?, que no 
viven así... 

P - ¡Ai!, ¡yo no se! pero la mayor parte de la gente ¡no!, no porque el tener un hijo con 18 años y haberte casado 
con 17 o te has ido de casa muy temprana, pues casarte a los 17, porque no aguantes a tus padres y siempre que buscas 
una situación, para salir de otra, eso, a lo largo te trae problemas y, ¡claro!, y eso se ve y además son experiencias que 
cuentan ellas, ¿no?, incluso pues, el matrimonio está ahí porque hay que luchar, y yo en eso no opino porque entiendo 
que no, porque yo tengo una forma de ver las cosas y, ¡tch!,  no quiero chocar a nadie, ¿entiendes?, porque igual lo 
puede interpretar mal ¿no?, no me tengo que meter en donde no me llaman pero, eso de aguantar a un matrimonio de 
cara a los demás, de cara los vecinos cuando ya te llevas dos años peleando y peleando, peleando, y que la relación se 
va desgastando por una cosa, por otra, falta un día los detalles y estas con 26 años y dos hijos… y si te separas vendes 
la casa y lo que te toque es para pagar la deuda. Es mucho lío, ¡yo creo que la gente está demasiado hipotecada! Yo,  
¡firmar un papel, un matrimonio es hipotecarte!, porque ¡claro!, te casas, firmas la hipoteca con el banco, el frigorífico, 
la nevera, y la cocina, la lavadora, los hijos que vienen ya sin plaza, uno… has ido a por él a enganchar al marido, otro 
porque vino sin contar… Eso para mí no es la vida, ¡todo lo que venga que no lo has elegido tú no te dará felicidad!, 
¡siempre te trae problemas y eso! luego los niños ¡también!…porque veen, porque… un niño no es más feliz porque 
viva en su casa con su padre y con su madre viendo las discusiones, porque los niños son muy listos, en seguida se dan 
cuenta cuando hay discusiones porque no has hecho y porque no has bajado, porque no has triado, porque siempre 
voy yo, porque no le has buscado, ¡y eso lo veo yo!, y siempre viene a mi casa y:  «bla, bla, bla», y «… ¿Quién te da el 
sobre al final de mes?»; «Mi marido»; «Pues ¡vete a quejarte a tú marido!», ¡yo o quiero saber nada de la vida de nadie 
a nivel de matrimonio porque yo opino de otra manera!, de hecho lo hice, yo cuando llegó el momento, ¡yo estuve 
muy, muy, muy bien! y cuando dejé de estar bien, cogí mi maleta, mi hijo y aquí me voy: ¿Y para que estáis 
criticando a una persona que es el padre de vuestros hijos?, y que pues os habéis casado, si veis ahora que al cabo de 12 
años, que vivís juntos, ya sabéis los errores, sabéis las virtudes y los defectos, pues ¿para qué criticase, tienes miedo?»;  
«Es que no me puede ver sola»; «¡aguántate!». 

E - ¿Te dicen eso?. 
P - Sí, digo…«Pues ¡aguanta!». Yo como no…soy una persona que no necesito de un hombre al lado mío para 

trabajar ni para sacar a mi hijo, si, yo cuando no estoy bien: «Ahí te quedas, vete con tu padre, con tu madre o con 
quién a ti te de la gana, ¡conmigo se acabó, se ha desgastado!, yo no aguento una persona por una casa o un contrato, 
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un frigorífico… y si no tengo la tele (imperceptível)  yo cojo a mis trapos, mi maleta, mi hijo y ¡ya está!, es que hay 
muchos, es muy diferente de una mujer a otra, ni todas tenemos la misma fuerza de voluntad, ni… ni… del arranque 
que hay que tener en la vida para … en la vida p’a que no te dejes humillar por nadie, porque llega un momento que el 
marido sólo te da la comida, te tiene nada ahí más para lavar, planchar y hacer cuando le da la gana las cosas, pues no, 
¡no aporta nada!, con que traiga el sueldo se cree que ha hecho todo y eso no es nada ¿entonces?, yo, para mí, un 
matrimonio ¡no es eso! Y cuando el mío matrimonio dejo de ser, pues yo: « Como yo no tenía nada firmado, porque 
yo nunca fui de firmar nada, me he sentido tan casada como tú, no necesito de firmar nada de cara a nadie, ¿entonces?, 
cuando ha dejado de funcionar y vine y estoy bien, no me falta de nada. Entonces si estáis machacadas, os sentís 
aburridas, estáis amargadas ¿y todavía seguís ahí? ¿yo que te voy a decir?, yo no te digo nada, eres tú la que tienes que 
vivir ¿con quién duermes tú?, conmigo no, ¡entonces nada!, tendrás tú que arreglarlo, ¡hay que valorarse! y hasta que 
no te valores a ti misma él no te va a valorar, cada vez va a ser (imperceptível) contigo. ¡Si te dejas!…». Yo no soy 
persona para … una persona, mi marido a casa y yo estoy ahí abanicándole: « ¿Quieres esto, quieres el otro?», ¡no, 
no!, él es mayor de edad para ir, p’a ir a coger (imperceptível)… hay un bocadillo, pues si no aprecia bocadillo, pues, 
mira: se va al restaurante ¡y paga y come lo que se le ponen delante! (Pausa) Yo no me he estado toda la tarde sentada, 
yo vengo de trabajar también, yo tengo los mismo derechos, ¿no?, a veces… la mujer tiene tantos, tantos miedos de 
verse sola… 

E - ¿Sí?… 
P - …¡Sí!, hay muchos miedos. La gente todavía no… no lo ha superado, no se… no se sabe independizar… 

¿eh?, ¿porque hay tantos malos tratos?, pues, por eso, porque la mujer todavía no es…  no tiene fuerza de voluntad, 
tiene miedos ¿que miedos? ¡No hay que tener miedos!, si una cosa no funciona pues no funciona: ¡se va y ya está!. El 
padre de mi hijo todavía no sabe dónde estoy, no sabe dónde está el niño, pues  ¿porqué?, porque a mí no me interesa 
que me esté dando la lata,…«pues si tu vas lejos, si ves que las cosas se pueden complicar, pues te vas lejos, aquí no, 
no puede venir en busca tuya en un momento dado.» Que hay muchos miedos, pero son miedos sin fundamentos, 
¿no?. «Lo que tú no quieres es trabajar y luchar, para tirar p’adelante, más que miedos, ¡eso es tu miedo: es la falta de 
sol!». ¡Hay gente que todavía vive muy acomodada!. Que le… «…pues si te viene cómodo tener un marido p’a el 
sueldo, pues también tendrás que aguantar otra cosas, ¡no te quejes!, ha sido la vida que tú has elegido, yo no he 
elegido esa vida y a mí como he salido de mi casa con mi maleta y no he vuelto a pedir nada, yo cuando no estoy bien 
con un tío, no lo aguanto, no he aguantado a mi familia que es mi sangre ¿y voy a aguantar a un tío que es de fuera?, 
¡para nada!, ¿no?. Si a una persona tengo que aguantar como mucho en mi casa será a mi hijo, porque es mío. ¡Yo 
aguantar a un hombre!, de que no le aguanto nada por mucho que le quiera, porque yo pienso que una relación de… 
cuando tú estás enamorada o como uno lo quiera decir, no es lo mismo de 12 años de convivencia, ¡en 12 años han 
pasado muchas cosas, a pasado de todo!, entonces una relación se desgasta y el sentimiento ese loco que tenemos, ese 
de los 18 años ¡se va!, luego hay otras cosas… y el respeto, y el sacrificio y el entender las malas rachas y saber estar 
ahí al pie del cañón y no dejarse hundir, y si se hunde uno el otro tiene que estar arriba porque si se hunden los dos, 
pues… ¡va todo al trasto! Y…». Pero la gente, yo creo que la gente que está muy saturada, pero es eso, está todo el 
mundo hipotecado, y por no mover papeles, porque a lo largo salen perdiendo se acostumbran así y… ¡ya está!. Yo 
para estar ahí acomodada como un mueble, ¡no!, temporadas muy buenas  y igual ni hay buenas , entonces, ¡eso 
no es vivir! y como una persona, un príncipe no, no existe (que eso es de cuento), pues, as veces es mejor estar sola, 
¿no?, tener buenas amistades, pues, ¡bueno, pero ya está!, es mejor una buena amistad a teneres ahí un contratado 
(riso)… y los hombres también son muy egoístas, y miran mucho lo suyo, y tienen sus hobbys,  y primero lo suyo y 
luego los demás, y ¡no, no es así!, porque si yo tengo que apretar el cinturón ¡tú tienes que apretar o cinto también! Es 
verdad que sí, no vas a vivir tú muy bien y yo aquí viviendo … ¡tirando, tirando, tirando!. ¡No estoy aquí p’a tirar, p’a 
tirar todo sola!; o vamos a estar aquí los dos al mismo o si no.. Cuando empieza ya a desequilibrar, y siempre bueno 
para ti y a mí nunca me toca el bueno, digo: «¡No!, esto no anda por buenos caminos…ahí…que…tu no «naciste» en 
mi casa, ¡no!, ¡no hay que dejarse!, hay que valorarse y hay que tener un poco más de personalidad y decir: «Hasta 
aquí hemos llegado y yo como sola y… ¡no necesito de ti!. ¡No vas a estar tú a vivir bien y yo apretando el cinto en 
casa!»  fue en mi momento…yo tuvo un momento en que tenia que apretar el cinto. ¡yo no voy a apretar el cinto!, 
yo voy a afrouxar o cinturón a ver lo que dá de si… Si quieres una criada te vas con tu madre, que te lava, te plancha, 
ella te parió, ella tiene obligación, ¡yo no tengo ninguna obligación!». Pero yo pienso que hay muchísimo, más de lo 
que uno se cree, que los matrimonios que viven mucho de… de contrato. Todo el mundo se queja de que: «… está 
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agobiado, está agobiado, está agobiado…». «Ora bien es que si es que estáis hipotecados cómo no vas a estar 
agobiado, ¡si toda vuestra vida es un hipoteca!, ¡así no se puede!». Y siempre discutiendo, llegas a un momento ya 
¡que se te va todo!, desgasta la relación, luego las discusiones traen palabras mayores y se vuelve a repetir, hay una falta 
de respeto y cuando se pierde el respeto ¡ya se ha perdido todo! Yo, por lo menos, pienso que ¡el respeto es la última 
cosa que hay que perder! Se puede discutir, pero ¡siempre! sin faltar al respeto porque discutir es de humanos, 
discutimos hasta con la familia pero sin faltar al respeto. En ese aspecto nosotros somos más educados, aquí se habla 
muy mal, aquí cualquier palabrota es normal. Nosotros en ese aspecto somos más convenidos, sí, a la hora de hablar 
somos más educados, pero, ¡bueno!, es su forma de ser, es su cultura (ri-se). Pero sí, às vezes vejo así unos diálogos que 
digo: «¡jollín! eso en mi tierra ya estaban todos con la boca rota», sí, porque hay palabra que se dicen muy feas y que 
no se…, dices cosas, una falta de respeto ¿no?, que llegues hasta ahí, ¿no?… 

E - Sí, compreendi-te! 
P - Entonces… no sé… me parece muy fuerte, entonces siempre procuro no discutir con nadie porque como yo 

opino de otra manera y he comido de otra forma porque yo vivo aquí pero yo fui criada noutra,  con otros principios 
que no tienen nada que ver con… los de aquí, pues… yo quedo con mis cosas que he comido en mi casa que siempre 
me han servido de algo en la vida, ¿no? Y que estoy orgullosa de los padres que tuve y pienso que no, no discuto 
porque pierdo mí tiempo y al final lo pasaría hasta mal porque igual lo dije por dice por decir y yo me lo tomo a la 
tremenda porque yo pienso de otra formal, ¿verdad?, vamos a dejarlo así que dos no discuten si uno no quiere. Pues 
muy bien. ¡A ver que hora es que contigo me pierdo! (Riso). 

E - Tienes que trabajar. 
P - Sí 
E - ¿Te has retrasado?. 
P - Bueno… con que coja para la y cuarto. 
E - Sólo una pregunta más…. 
P - Dime. 
E - ¿Ha sido difícil hacer esta conversación?. 
P - ¡No, no, para nada, no, no!, puede ser lo más alargada posible. No hay nada más que ver en mí y te he contado 

mi vida pues, lo bueno y lo malo, lo poco malo que te he contado pues… no ha sido malo, ha sido una situación en mi 
vida  porque hasta entonces no había tenido problemas y los problemas no quiere decir que sean malos, de los 
problemas se aprende , y que vuelveria a hacer  lo mismo, quizás, ¡que ahora estoy muy bien!, y espero que dentro 
de 2 años o tres vuelvas, te pegue otra entrevista con los últimos acontecimientos de los dos años… porque ya te digo 
que…ya te digo yo, en dos anos para arriba y para abajo y ya tendré qué contarte. 

E - Muchas gracias. 
P - No tienes nada que agradecer, no ha sido difícil, yo pienso que contar las vivencias de uno no es difícil ¡para 

nada!, yo cuando me ha tocado mi vida a la tremenda. Pues contratiempos (grande gargalhada) pero, ¡bueno!, pues 
procuro siempre solucionar los problemas, problemas, todos tenemos… de tenermos salud, no hay problemas, 
porque la salud si que puede tener problemas. Teniendo salud y un hijo maravilloso como tengo, lo demás son 
contratiempos. Muy encantada estoy de haberte conocido y de poder aportar algo a tú trabajo, no tienes nada que 
agradecer. El día que… si vuelves y necesitas de lo que sea para que yo puede colaborar conmigo tienes… 

E - Yo cuando vuelva te voy a dejar en Cáritas (no a todas la personas pero sí a los Organismos que me han 
presentado a personas, mujeres), pues voy a dejar, entregar mi trabajo, para que las personas puedan ver cómo está 
escrito, escrito igualmente a lo que está grabado. 

P - Lo que a mí me gustaría pedirte un favor a nivel personal. 
E - ¿La copia de la entrevista?. 
P - No, que tú, a parte de eso, me escribieras un juicio tuyo a cerca de mi persona, porque como nunca he tenido a 

nadie que me haya podido.. 
E - ¡Yo no puedo juzgar!… 
P - No, no es juzgar: é uma coisa para as duas… 
E - … esto no es para evaluar a las personas… 
P - …no, no, ya se, ya se, pero me gustaría a nivel personal, por eso te lo pido, que escribieras lo que tu piensas 

como mi persona, porque como nunca tuve nadie que supiera tanto como tú. 
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E - …yo no soy  psicóloga… 
P - Ya, ya se,  ya se, por curiosidad. 
E - O.K. 
P - Como amiga. Una cosa personal. Porque me gustaría que alguien que esté capacitada como tú, que te he 

contado mi vida, que no cuento mi vida así, porque pienso (siempre digo que la gente no está capacitada, porque igual 
viven otras vivencias, otras historias ya a veces no se entiende la… entienden la vida como una locura y ¡no es una 
locura!. ¡No ha sido una locura para mí el haber venido aquí y tener mi hijo! o porque no me haya casado, porque as 
veces parece para la gente es un impedimento porque no te hayas casado pero yo he vivido con un tío tres años, lo he 
pasado muy bien, p’a mí ha sido lo suficiente, ¿entiendes?. Entonces me gustaría que me dijeras eso,  mi personalidad, 
mi persona… 

E - …no una... 
P - Sí, porque tú habrás oído mucho, entonces.... 
E - ¿Mi respuesta digamos?… Sí, pues, lo puedo hacer… ¿Y si lo hago en casete? 
P - Como quieras, como tú quieras. 
E - ¿Sí? O.K. Gracias… 

 
FIM da 2.ª ENTREVISTA  
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APÊNDICE 10 - 5 – ENTREVISTA DE AMÉLIA (CAPÍTULO TRÊS, 5.ª PARTE) 

1.ª ENTREVISTA 

Amélia - (Risos) Eu estava a… 
Entrevistadora - Ora bem, um cigarrinho então… 
A - Assim vamos fumar um cigarrinho 
E - … ṕ ra. 
A - …espera que ponha aqui, é bom; o cinzeiro. Tenho as mãos sujas. (Ruídos de louça)  
E - Eu não vou deixar de ser fumadora!… Isto uma pessoa tem que manter os hábitos… (Risos) 
A - Claro! (Risos) De alguma coisa hay que morrer, non? (Risos) Como digo eu. (Tosse de E.) Como digo eu. 

(Risos) 
E - (Tosse) Morremos todos, não é? Os mesmos que não fumam morrem. 
A - Ai! (Dôr) Quando estou, “́ tou” com a, com a bebida e com a… e com as drogas e com essa coisa toda… 

(Barulho de movimento caixa de fósforos)… “− E tu também fumas!!”  Digo: “− Bem…” (Risos de ambas) … 
Hum… 

E - Já agora… (Pedindo lume para acender cigarro). (Pausa na conversa) Ora então… Eu ainda não provei o café 
porque, muito quente não consigo tomar nada! 

A - Ai não!? (Tom de surpresa) 
E - Não! 
A - Eu tenho, tem que estar todo, todo a ferver. 
E - Mas quente está ao gosto… 
A - A sopa… 
E - … de todos, não é? 
A - … a sopa a ferver, aa… o café a ferver. 
E - Quem gosta quente toma quente, quem não espera um bocadinho. 
A - (Risos) A sopa a ferver, tudo a ferver! Ham? (Ruídos de louça) 
E - Mas isso é Português. 
A - Sim. 
E - Os Portugueses gostam da sopa quente! 
A - Eu, eu tudo quente! 
E - Aqui… eles é mais as saladas… (Pequena pausa) 
A - Hum. 
E - Também têm umas sopas, uns cremes. (Ruído de louça) 
A - Aqui não sabem fazer as sopas como nós! (Tom de gozo) 
E - Ah! Mas como as nossas isso, não! 
A - (Risos; som de campainha) 
E - Pois não, pois não! (Gargalhada de Amélia). Pois não! Isso é verdade. 
A - Aqui, aqui, aqui cozinham muito bem sim, é verdade. (Tom divertido) 
E - Cozinham; aqui nesta zona de Espanha cozinham bem! 
A - Aqui nesta zona cozinham muito bem as… 
E -Carnes e… 
A - E come-se a comida muito… muito…. 
E - Temperada. (Ajuda no discurso de Amélia) 
A - Si… não muito temperada não! Aqui não se come muito temperada, aqui não gostam dos tempêros, ham? 
E - Não, mas aa… 
A - Mas que… 
E - Temperada, saborosa! 
A - Sim, saborosa… 
E - Sem ser com excesso de… 
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A - De tempêros… (ajuda no discurso de E.)  
E - …de azeite, não é? 
A - … de azeites, nem tempêros; aqui não utilizam tempêros nenhuns. 
E - Porque em Madrid usa… aquilo é azeite, azeite, azeite, azeite. 
A - Sim, aqui não! E… muito pouco temp… tempêro, aqui no lo, não gostam; aqui sal, a única coisa de tempêros 

que usam são: o sal e el alho. 
E - E o alho. (Tom de correcção) 
A - E o alho, não… não usam mais… mais tempêros.  
E - Mas é bem… 
A - E a comida é bastante, é… como é? Natural. 
E - E a carne é boa! 
A - Sim, a carne é muito boa. E o, e o peixe também. E é… tudo muito natural, tudo feito muito natural. 
E - Mas eu quando dizia temperado é que… que sabe bem! 
A - Sim. 
E - Enquanto que aa… a de Madrid, não conheço muito, de Espanha, não é? Mas em Madrid, o que comi, 

aquilo era só… 
A - Hum, hum. 
E - Mesmo os “pinchos”? 
A - Sim. 
E - Tinham muito, muito…! 
A - Muito azeite. (Ajuda no discurso de A) 
E - …Muito azeite! 
A - Sim. Não, aqui come-se bem. E é… mas a mim me gosta muito da comida Portuguesa. Ah! E as sopas?  
E - As nossas sopas!… (Tom deliciado) 
A - Quando vou, vou para lá farto-me de comer sopas. Ai! E, e, e todos los dias como grelos.( Gargalhada) 
E - Pois. Pois, pois. (Gargalhada de Amélia) Como eu a entendo! (Risos) 
A - Eu aqui nunca os como. (Sorriso) 
E - Aqui é super difícil, não é? 
A - Aqui nunca como! 
E -Vamos cá ver como é que isto ficou! 
(Interrupção na entrevista para audição do já gravado para motivação da abertura/confiança da entrevistada) 
E - Ficou muito bem! 
A - Hum, hum. Assim. 
E - Bom, vou, eu vou tomando o cafézinho; já tomou, não é? 
A - Sim. 
E - Eu atrasei-me. (Risos) 
A - Não importa. Assim leva um tempo tomando, bastante tomando, para o bastante, dão-me bastante… essas 

porcarias e… 
E - Então, mas… temos que nos tratar, não é? 
A - Ai! Pero levo assim dois anos, X (Em tom de sofrimento, dirigindo-se à entrevistadora pelo nome) 
E - Dois anos!? 
A - Aa! 
E - O que é que eles dizem que é? 
A - Tenho um… tenho um, um, uma… se me destroiem as plaquetas… 
E - Sim. 
A - E… é, e eles não sabem porquê! 
E - Sim. 
A - Não sabem porque se me destroiem. 
E - Sim. 
A - E então para que… tenho vezes que me fico, fico quase, quase, quase sem plaquetas. 
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E - Sim.  
A - Claro, como tenho… como tenho um risco… 
E - Sim. 
A - … que é a gente, que posso ter algum… algum derrame, ou alguma, alguma coisa… 
E - Hum, hum. 
A - … alguma… como são (Hesitação no discurso) 
E - Sim, um derrame. 
A - Um derrame ou… (Pausa) E é, então se… eles dão-me ess…, primeiro começaram por dar-me… aa… 

cortisona. 
E - Hum. 
A - Que era por isso que eu tão gorda. 
E - Hum, hum. Sim, sim, pois a cortisona engorda. 
A - E entonces… pois com isso mant… se fazia-me que, que as plaquetas não me destruirem. Logo eles dizem 

que… depois de fazer-me, então, todas as provas e todas as coisas pois chegam à conclusão que não sabem… não 
sabem. Assim me dizem, os médicos não sabem porquê! 

E - Pois. 
A - O meu corpo… funciona dessa maneira (Barulho de portas a bater) e então eles pensam, têm… pensam que 

podo estar derrulhando una enfermidade que se chama lupos. 
E - Hum, hum. 
A - E é… é, e que es una de las enfermidades que fazem destruir las plaquetas. 
E - As plaquetas. (Ajuda no discurso de Amélia) Mas que ainda não… 
A - Que… 
E - … têm provas disso!? 
A - Isso, isso! 
E - É!? 
A - Porque fazem-me as provas e hay vezes que hay uma prova que, que é muito importante para essa 

enfermidade, que é já provada dos anti-nucleares!? 
E - Hum. 
A - Como é que se chama? Anti-nuclear, não sei quantos, anti-nuclear; anti, anti-nuclear… 
E - Sim, com estas tecnologias… 
A - Sim. 
E - … agora, sim. 
A - Essas coisas. Então se hay vezes que essa prova dá positiva. 
E - Hum, hum. 
A - Haverá vezes que não, que dá negativa. 
E - Hum, hum. 
A - Entonces eles não sabem. 
E -Ainda, o diagnóstico ainda não… 
A - Não, não, não… 
E - … não consegue… 
A - Não consegue saber, dizem que posso estar no início dessa enfermidade. 
E - Hum, hum. 
A - Mas não la tenho ainda… 
E - Hum, hum. Manif… 
A - … hum, pois… 
E - Declarada. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Declarada, porque essa enfermidade hay dessas que vêm pouquinho a pou-quinho. 
E - Hum, hum. 
A - E se va… desarollando pouco a pouco. Todos os dias agora deram-me esta, cambiara…, mudaram-me o 

tratamento de, de las cortisonas a…isso e puseram-me os, os esteróides; estes que são las hormonas… 
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E - Hum, hum. 
A - … las hormonas masculinas. 
E - Hum, hum. 
A - E já vou há cin… cinco meses, com os esteróides, já. E… e aí vou, vou mantendo a, mantenendo as… 
E - Plaquetas (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … as plaquetas baixas, pero… estão aí, mais ou menos. 
E - Pois, controlar. 
A - Controladas. 
E - Hum. 
A - E pero tem, tem uns efeitos secundários terribles, hã? 
E - Pois, não sei. 
A - Tem uns efeitos secundários que… que me encontro fatal, fatal, fatal, fatal! Hum… deixo de, de, deixo de 

tener a… mestruacion. 
E - Ah! Pois! Porque são hormonas masculinas. 
A - Ah… há dias que me encontro mal, mal, mal. Quando foi o Domingo mesmo, hum… tive… comecei a 

mariar-me, a mariar-me. 
E - Hum, hum. 
A - E “́ tava” una amiga, me levaram à residência, ao hospital. 
E - Hum. 
A - Porque, claro, como é… eles dizem se se notam alguma coisa rara que, que vaya em seguida a… pero não 

tinha nada; fizeram-me um montão de provas e isso, e que estava bem, que não sabem eles. Como não sabem… pois 
se volvo a ter outro, algum mario mais, suba outra vez. E encontro, às vezes me encontro fatal, pero mal, mal. E… 

E - Chega a ter de ficar de cama? 
A - Não! 
E - Não. 
A - Não. 
E - Mas, não está bem! 
A - Não, não me encontro bem. 
E - (Imperceptível) 
A - Não me encontro bem. Tenho… normalmente não, não sou pessoa de, de, de deitar-me depois de comer… 

nem, nem de estar… quieta, nem nada. E… e quase sempre tenho essa sensación (Ruído de louça) de tener vontade 
de estar en la, de estar na cama e sem fazer nada. 

E - O corpo pede-lhe repouso!? 
A - Sim. (Pausa no discurso) E o outro dia, mesmo, la… digo la médica disse; não me encontrou nada, bem… 

“− E que, que lhe passa Amélia?” Digo, digo pois que… que não, que não, que não tenho vontade de fazer nada, 
estoy… sem ganas de hacer nada… e me encontro fatal. E me disse: “− Oh! Claro! Só tiene que lembrar que tem que 
estar, que usted que leva dois anos com medicação, medi… medicada, no? E claro, disse: “− São, são umas 
medicações que…” Ah! Porque à parte de los esteróides também tomo cortisona, ham? Tomo las duas coisas. 

E - Hum, hum. 
A - Mas menos… 
E - Menos quantidade. (Ajuda no discurso de Amélia) 
A - Menos quantidade. 
E - Isso foi há dois anos!? Que, que se manifestou!? 
A - Que sim. E levo, levo dois anos… que não faço mais que subir e baixar aos médicos e… sangue “ṕ a” qui e 

sangue para lá e… pincha daqui e pincha de lá. (Tom de sorriso) E nada, hija. (Tosse) Eu lo que le digo, quando às 
vezes há, outro dia mesmo la enfermeira (Pausa) fez-me uma graça que me… me disse a médica e disse: “− E quê? 
Amélia? Como…” Ela mirou assim e me disse a enfermeira que já estava farta de estar, de ver-nos as caras. (Risos de 
ambas). Digo… 

E - Imagino… pois. A Amélia. 
A - Si… Que já farta, que já estava, a Amélia farta, farta de ver-nos as caras. 
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E - Pois, pois, pois. (Tom de sorriso) 
A - A enfermeira é que pedi… 
E - É que… ( Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - É que disse à médica… (riso de ambas) … digo eu: “− Tanto como farta de ver las caras…” Também não 

lhe voy a dizer que eu estou farta de ver las caras. (Risos) 
E - Pois, não é bem isso, não são… não é bem… é a raz… é o motivo. 
A - (Risos) Sim. Que estão tão fartas de ver las caras, não estoy, eu estoy… (Dis-curso de ambas em simultâneo) 
E - Tem que as ver tantas vezes… 
A - Sim, sim. 
E - … que tem que ir mesmo, não é? 
A - Estoy farta de se… de vi…, de vir aqui tantas vezes e não saber… e claro eles… dizem-me, outro dia, 

mesmo o médico disse: “− Mas não pensará a senhora de que não a vamos, não a queremos…aa… curar, no? Digo: 
“− Tch…” Digo: “− Creio que não.” Digo: “− Porque sim, s… fe…” Digo: “− Que… claro, só fal… só faltaria que, 
que viesse eu aqui e tantas vezes e que os ustedes não me quiseram curar.” 

E - Claro! 
A - Digo: “− Aparte disso será sua obrig… obrigação, intentar curar-me, pelo menos, no?” 
E - E ele? 
A - E ele disse: “− Claro! Claro!” Disse… pero no, no, no, que no sabem nada sobre o, sobre o… claro eles 

dizem-me que, que claro ellos que não são… Dios, que los… sabem de muitas coisas e sabem… o que, que me passa 
mas não sabem o porquê. 

E - Pois, a medicina avança… 
A - E então eles, eles tenem, têm a ideia sobre essa enfermidade que estoy desarrollando… 
E - Hum, hum. 
A - … essa enfermidade que é já Lupus!? 
E - Pode estar… Hum. 
A - Ou então, ou então que tenho uma, una, um mio… chama-se uma plactopénia. 
E - Hum. 
A - E então és, pode ser uma plactopénia e dizem que pode ser o mesmo, o mesmo corpo… um… a… o meu… 

as auto-defesas minhas!? 
E - Hum, hum. 
A - Que… que te… funcionam mal!? 
E - Hum, hum. 
A - E à la, à hora de… de… de… de defender-se, já sabes o nome, pois… 
E - Hum, hum. 
A - … defender-se dos… 
E - Quando há uma agressão maior do exterior. 
A - Sim, sim. Então se…. me… 
E - Desgasta-se mais! (Ajuda ao discurso de B) 
A - Me… mis… 
E - Defesas. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Defesas; em vez de matarem lo que as, a… qualquer coisa ext… externa que entra na, na, no corpo, es como, 

como se não reconhecessem las plaquetas!? 
E - Hum, hum. 
A - Como coisa boa da, do, do organismo!? E matam-me a, as minhas plaquetas também. 
E - Hum, hum. 
A - Como se fosse, fora uma coisa mal. Assim me explicam eles que pode ser. 
E - Hum, hum. 
A - Já me fizeram. Fizeram-me uma prova de, de, de…como todas as provas que se fazem hoy en dia, cidade de 

hepatites, de, de leucemia, de… de todas essas coisas. 
E - E nada! 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 5.ª PARTE - APÊNDICE10 -5 – ENTREVISTA DE  AMÉLIA  E  FILHA 

 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

6 

A - Nada. Tudo negativo. 
E - Daí que se inclinem que possa ser esta… 
A - Possa ser essa… 
E - Mas também não tenham a prova… 
A - Não. Não têm provas. 
E - Pois. 
A - Pero… estou farta. 
E - Quando começou, portanto há dois anos, como é que encarou? Porque, aa…não costumava estar doente, ou 

costumava? 
A - Quêbá!? (Tom exclamativo) Quêbá! Fíjate mira que tenho uma amiga que, que, que só, que me disse em de, 

de brincadeira, disse: “− Mira que… me dice, tu, que nunca has cogido nem um catarro!” 
E - Hum, hum! 
A - Disse: “− E de repente vás, e tuta la, toda la chula.“ Como ela disse, no? (Risos) “− Toda cosa… (Indecifrável) 

vais a una enfermedad, que nem los médicos sabem o que é.” (Risos de ambas) 
E - Tinha que ser uma coisa especial! (Tom de riso) 
A - (Risos) E tão pouco, mira que eres rara! (Tom de riso) Mira que eres rara, que estás para coger uma 

enfermedade. (Tom de risos; risos de ambas) Pois eu sempre tenho, tem a mania de que sou rara, e eu… (Tom de riso; 
riso de ambas) … “− Até para isso foste rara.” (Risos de E.) Disse: “− Tu que nunca tiveste um… um catarro nem… 
nem” (Tosse) “ nem nada e à hora de escolhar una, uma… uma doença, foste escolher uma que os médicos não 
sabem nem o que tens.” (Risos) 

E - Nessa altura como é que… 
A - Nessa altura? 
E -… como é que reagiu? 
A - No reagi mal porque não sabia, também, no, o que é… verdadeiramente lo que, lo que, como era, no? Pensei 

que era uma coisa passageira e que eles me, me… porque comecei… aa… comecei com um é… quando tinha um 
aa… a menstruation, pois tenia muita, muita perdida. 

E - Sim, sim, sim. 
A - Tenia, como… (Ruído de um isqueiro a acender) (Pausa no discurso) … hemorrágias. (Ruído de louça) 
E - Sim. Sim, sim. 
A - E entonces, pois, assim um mês, outro mês e dizia, pois… tinha hemorrágias pois, eu deitáva-lo… a culpa, 

pois para a idade… 
E - Hum, hum. 
A - Por exemplo os primeiros… dessarreglos de la… 
E - Hum, hum. 
A - … de la, de la edad e todas essas coisas, no? Ah! E já comecei, pois um mês mais, outro mês mais e já… de 

verdade sou um puco burra, eu, também para, para essas cosas, não? Sou de las que não voy, assim ao médico 
correndo, no? 

E - Hum. 
A - “− Ah! E depois já irei!” Depois já irei, já irei… e um mês estive, pois que… que já aquilo, aquilo já não 

era… aquilo já me iba da em sangre. 
E - Pois. 
A - Hemorrágia grande, grande, pois assim casi dos semanas. 
E - Pois… 
A - E llegué un dia, que quase me desmaio. E… 
E - Pois, porque fica-se muito fraco! 
A - Claro! 
E - Quando se perde… Pois. 
A - E… e quase, quase me desmaio e… esta amiga minha: “− Ao que mañana mesmo vais ao médico! Porque 

assim não podes estar, porque, porque fijate como estás, porque… lo, como tu eras…!” Sempre assim como muy a, 
activa, no? Estava mui… 
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E - Quebrada. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Quebrada! 
E - Hum, hum. 
A - E é…Ah! Fui ao médico… (Tosse) 
E - Portanto, passado quanto tempo desde que começou a sentir ? (Tosse de Amélia) 
Passado dois, três meses!? 
A - Sim. 
E - Mais ou menos?… 
A - Mais ou menos. Fui ao médico e… fez-me os, os análises e esse mesmo dia de fazer-me os análises, o 

médico deviam chamar-lhe dos laboratórios… 
E - Hum, hum. 
A - … ao médico, de cabeceira , e eu sei que fui às oito da mañana fazer as análises e à las doze menos quarto 

estava el médico, estava en la cama, estava o médico chamando aqui a casa e… e foi esta amiga minha, que estava 
aqui em casa passando unos dias comigo… 

E - Hum. 
A - … e em, “− O médico que, que disse que, que te ponhas agora mesmo ao teléfono.” E depois, me disse o 

médico: “− Venha usted para cá que la voy ingresar.” 
E - Hum, hum. 
A - E quando me hay dicho que “la voy ingresar” digo, digo: “− E a mim porque me vai ingresar!?” (Risos) 
E - Internar. Pois, pois. 
A - Internar. Digo: “− Não, não. Eu não… a mim, a mim não vai internar.” Disse que sim, que sim: “− Que usted 

está muito mal e é… e se tem uma anémia.” 
E - Pois, com tanta perca de sangue! 
A - Claro! “− E à parte disso, não é por la anémia, pero aparte disso não tem plaquetas.” (Pausa no discurso) 

Claro, e… e logo disse ao médico: “− No, pois claro que tinha… “ Porque entretanto tinha que fazer também umas 
provas de, de… ginécologia e isso… 

E - Hum, hum. 
A - … porque, claro, sempre pensam que pode ser também alguma coisa que tenhas, quando tens uma 

hemorrágia, no? 
E - Hum, hum. 
A - Digo: “− Tenho esta tarde que fazer uma prova, tinha que fazer uma, uma… uma prova de ginec… de…( 

Pausa) ir ao ginecólogo. 
E - Pois, ao ginecólogo. 
A - E é… assim: “− Pois, vai, vai usted esta tarde. Manãna, por la mañana venha usted aqui ao consultório que 

quero ver-la.” E fui para lá e… foi quando me tentei, bueno… logo disse que no, que no me… internava… 
E - Hum. 
A - … que me deixava ficar em casa, mas tinha que fazer o que ele me dizia, no? Pois isso, já sabes, não descanso 

e… 
E - Hum. 
A - … e pois todas essas coisas que aproveitando que estava esta amiga minha aqui em casa a passar uns dias. 
E - Hum, hum. 
A - Creio na… em primeiros de Setembro. 
E - Pois. 
A - E ela ficou vá, já fico eu e tal e… já… já me, já me estoy dependente della e tal e fiquei. E deu-me, pois lo que 

se le dá para, para las anémias: ferro e isso. 
E - Pois. 
A - E ele pensou que, que as plaquetas; em princípio pensou que as plaquetas, pois como havia ficado sem 

plaquetas das hemorrágias que havia… 
E - Pois. 
A - … que havia tenido, no?  
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E - Hum, hum. 
A - E logo, depois quando me fez a… a segunda prova (cão que ladra) também seguia sem plaquetas. (cão que 

ladra e alguém que manda calar o cão) Se faz, vamos a esperar um, um… unos quinze dias mais e a los quinze dias 
volvi outra vez e já foi quando ele disse: “− No, isto em vez de tener mais plaquetas vai…” Estou ficando cada vez 
com menos! 

E - Hum, hum. 
A - Então se eu já tinha men… ca…cada vez e vai ficando com menos plaquetas. 
E - Sim, sim, sim. 
A - Recuperei a anémia… 
E - Sim. Mas as plaquetas… 
A - Mas as plaquetas ficaram menos. E foi quando me mandou a, a… a lo hospital; (Ruídos de fundo) e aí foi 

quando me começaram a fazer todas as provas e desde então! 
E - Pois. 
A - E es uma coisa curiosa, porque a… (Ruídos portas/janelas a bater) cada vez que, cada vez que se no… são… 

não são capazes de tamb… também es de controlar-me e, e quedar-me num, num… aí ; porque quando me quitam 
um, a medicação ou me baixam a medicação, porque já sabes que, que as cortisonas te dão um, uma quantidade para 
logo, mas logo tenho que ir… baixando a quantidade, senão… não podes estar com tanto tiempo de, de… 

E - Claro. O organismo não… (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Não aguenta, não aguenta… o organismo. Só que cada vez que me vão baixando as cortisonas, assim voy 

perdendo eu las plaquetas. E assim ando dois anos. 
E - E… com que apoios é que contou? Portanto, dirigiu-se ao médico… depois ao hospital e, e aqu… por 

exemplo aqui em casa, a sua filha? 
A - Como? 
E - Isso trouxe-lhe… aa… 
A - Problemas? 
E - …Portanto, esta situação de… de doença. 
A - Problemas, problemas de… Hum… não. (Tosse) Não tenho; ela sim, sim, às vezes eu sei que… que ela, por 

exemplo que tem… (Ruídos de fundo)… que se dá conta que eu não estoy, não estou bem e… bueno sim, começou 
a actuar doutra maneira, mais… quer ajudar-me mais em casa, vai… a, para estar mais pendente de mim… isso sim. 

E - Portanto, houve alterações aqui… 
A - Sim. 
E - Aa… em termos de, por exemplo das tarefas, não? 
A - Sim, das, das tarefas da casa… Sim, sim, sim. Ela, ela, por exemplo, Ela sabe como eu, como me conhece 

muito be… muito bem, muitas vezes, pois há… há una amiga que tengo que vive alí em baixo ou esta mesma amiga 
que… que não vive aqui mas viveu muito tiempo con nós, aqui em casa, disse: “− A minha mãe não está muito bem 
porque… quando ela se deita, pronto, depois de comer, es porque não se encontra bem.” 

E - Hum. 
A - Ela dá-se conta de que eu não estoy bem por, por essa cosas que lhe havia,  que antes no, no era… 
E - Não era hábito. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … no fazia…  e… agora pois hay vezes que eu faço. 
E - Hum. E estas suas amigas, portanto, têm dado apoio!? 
A - Sim. 
E - Hum. 
A - Sim. Hum. 
E - São, assim, as pessoas com quem conta? 
A - Sim, sim; mas eu nisso, nisso não tenho problema nenhum. Ainda outro dia,  mesmo quando, quando me 

encontrei mal, em seguida me lavaram, em seguida: “− Que não quero, que não quero, que me leveis à… ao 
hospital!” “− Que sim, que sim, que tu tens de ir, porque tu estás mal e… e é aí que sabem; que têm o teu historial todo 
e sabem o que passa e se não te levamos não ficamos a…” 

E - Esta última… crise!? 
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A - Sim. “− E se não te levamos não ficamos contentas.” E hasta las três de la mañana, elas estiveram aí comigo. 
E - São aqui vizinhas!? 
A - Sim. (Hesitação) No, esta, estas do, do… do outro dia não são vizinhas daqui, mas… são daí do, de outro sim, 

de outro povo de baixo. É igual. ( Risos de ambas) 
E - Hum. 
A - É igual. (Imperceptível). 
E - Mas já se conhecem há muito tempo!? 
A - Sim! Há muitos anos. Sim. Pero se eu estiver aqui em casa, se chamar aqui à… estas também me faziam 

igual. 
E - Hum. 
A - Sim. Hum. Nisso não tenho que queixar-me, tenho boas amigas, aqui. 
E - Hum. Já aqui está há muitos anos!? 
A - Sim! S… (Pausa) São boa gente. Poucas, pero boas. 
E - Hum. 
A - Que é o importante. 
E - Hum. (Riso de Amélia) São, são Espanholas? As… as… 
A - Sim, são Espanholas. 
E - … as pessoas daqui? 
A - Sim, sim. 
E - Mesmo essa amiga do… do outro, da outra… 
A - Sim, são Bascas, Bascas! 
E - São Bascas!? 
A - Sim. 
E - Ham, ham! 
A - Sim. 
E - Que engraçado! 
A - Sim. 
E - Portanto, sente que tem amigos, amigos e amigas, não é? Assim… (Hesitação) há tempo, duradouros, não é? 
A - Sim, sim, sim; mas a… esta, esta que me levou doutro dia, no outro dia… à, à residência es filha doutra, de 

um da, de um… de um… de uma, de uma senhora, mas, mas… bueno, é toda a família, no? 
E - Hum, hum. 
A - Essas conheço-as de hace, pelo menos de… deza…dezassete anos, sim. E eu agora mesmo te posso dizer 

e… tu possas segurar que agora mesmo chamo a su casa e… e le digo a… que me passa esto e há sempre em casa 
alguma filha, ou a mãe ou alguién, ou… que, que está para, para lo que faça falta. 

E - Hum, hum. Como é que os conheceu? 
A - Como é que, conheci-o através de um, de, de trabalho. 
E - Ah! Sim. 
A - Sim. (Pausa no discurso) E, e logo tenho… eu te digo não tenho muitas, hã? Porque já sabes que amigas, 

amigas… 
E - Hum. 
A - Conhecidas podes ter muitas, pero amigas… (Risos) são poucas, não? 
E - Hum, hum. 
A - Sim. E logo tengo outra que já é, que es mãe da, de una amiga também de M. (filha de Amélia), que vive aqui 

abaixo, também; também é boa amiga. Luego tenho outra também que vive um pouco mais para além que 
também… 

E - Pois… 
A - … muito amiga. 
E - E essas duas conheceu-as por serem vizinhas, ou também pelo trabalho? 
A - Não, não! Por vizinhas. 
E - Por serem vizinhas. 
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A - Sim. 
E - A, a outra família… 
A - Sim, sim. Foi pelo trabalho. Sim. 
E - Que, que empregos é que… em que trabalho era esse? O que é que fazia? 
A - Trabalhava num bar. 
E - Hum, hum. Pois… Durante muito tempo!? 
A - Sim. 
E - E criaram-se laços… 
A - Si… claro! 
E - …aa… 
A - Sim, sim. Sim, minha… a M. muitas vezes fica em casa se… de ir a sua casa e ficar em sua casa… bah! E a 

casa ee… essa senhora é, pois es, é maior, ela. 
E - Hum, hum. 
A - Pois. E eu casi digo que ela é minha mãe segunda. 
E - Hum, hum. (Riso de Amélia) Desde sempre se apoiaram.  
A - Sempre. 
E - Quando, quando a M. era pequenina. 
A - Siempre. Sim. A M. pequenina ia para sua casa, muitas vezes. 
E - Hum, hum. 
A - E… é… sempre eu, vi os filhos dela também desde pequeninos. 
E - Hum, hum. 
A - Agora já são maiores, já se casaram, já têm filhos… (Risos) E… e está t… toda, sim. 
E - Hum, hum. Portanto, quando precisava, nestes anos todos que aqui esteve, não é? Pelo menos há dezassete 

anos, não é? 
A - Sim. 
E - E quando tinha, precisava de ajuda de alguém, ou assim, tinha… 
A - Siempre tinha, assim, alguém… 
E - … alguém a quem recorrer. 
A - … recorrer, sim. Sim. 
E - E são principalmente essas pessoas!? Estas duas daqui e…, vizinhas e essa outra, a sua colega, que trabalha no 

bar? 
A - Sim, sim. Luego… 
E - São assim… 
A -… luego tinha… também a, esta que, que, que te disse que, que estava aqui… 
E - Pois… 
A - … quando estava eu… doente. Esta também é uma amiga já, esta também trabalhou comigo; mas, essa está 

agora fora, está, bueno, está agora fora, está em sua terra, na sua… está também com um problema de saúde e é… foi 
para sua… para sua terra e… vive em sua terra. Essa também. 

E - É Espanhola!? 
A - É Espanhola, essa es Asturiana. 
E - Das Astúrias. 
A - Essa, essa também chama por teléfono e digo: “− Cris, como passa esso? Que te passa, que es lo que te 

passa?” “− Pois estoy mui mal e… (imperceptível) a ver se podo ir ao fim de semana a passar contigo!” E venga e 
passa o fim de semana aqui comigo; sim, essa tal. 

E - E quando trabalhavam juntas era aqui em San Sebastian? 
A - Si… sim; No. No, no! Trabalhávamos a… aqui em Tolosa. 
E - Em Tolosa. Aqui na… (Imperceptível) 
A - Sim, na zona, sim. Sim, essas estão aqui viviendo comigo, aqui há muito tempo em casa. 
E - Ah! Sim. Aqui mesmo em casa! 
A - Em casa, sim. Sim, essa também es como se fo… como se fosse irmã. 
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E - Sim. 
A - Mais! Porque tenho mais confiança com el… (Risos) … com ela que com minha irmã! (Risos de ambas) 
E - Pois, vivendo tanto tempo, não é? 
A - Sim. 
E - Viveu aqui quê? Meses…? 
A - Anos!! 
E - Anos!? (Tom de admiração) 
A - Anos. 
E - Pois! Pois. 
A - Anos, anos… Sim, sim, vivo eu aqui… Todavía estava o meu marido e já estava viviendo aqui em casa. 
E - Hum. 
A - Então se, quando se morreu o meu marido, também ficou ela aqui em casa (Pausa) e é… e agora já te digo 

quando, quando me vê um pouco, que eu estou um pouco mais baixa, de moral, alguma coisa… isso que é a pobre 
tem una, passou por uma enfermedad bastante grave, também. 

E - Hum, hum. 
A - E, e é… e aa… “− Ah! Já vou passar uma semana em… uma semaninha contigo.” E vem ṕ áqui, passa 

uma…  
E - Uma semaninha. 
A - (Risos) Uma semana comigo.  
E - Muito bem. (Pausa na conversa) 
A - Sim. Sim, nesse, nesse sentido tenho… (Pausa) … eu te digo, não tenho, não são muitas, que já sabes que 

amigas, amigas no, no… 
E - Pois. 
A - … nunca tens muitas. 
E - Hum. 
A - Podes tener muitas conh… conocidas, pero amigas poucas. 
E - E quando veio para aqui, como é que foi? Outro dia estava-me a dizer, quando eu, quando eu estava já a 

sair… que pouco, como eu, não é? Estava-lhe a dizer que eu pouco tempo vivi na minha terra, não é? 
A - Hum, hum. 
E - E também me disse que pouco tempo viveu em…? Bragança, não é? 
A - Não! Em Mirandela! 
E - Em Mirandela?! (Tom de admiração) 
A - Eu soy de… 
E - Até falámos das alheiras! 
A - Sim! 
E - Pois! Isso mesmo! 
A - Soy nascida em, a minha família toda é de Mirandela, somos todos de Mirandela. Todos. (Risos) Somos 

todos. A minha, a família do meu pai e da minha mãe são de Mirandela. 
E - Hum, hum. 
A - E é… e quando eu tinha quatro anos, primeiro foi meu pai, ṕ á… ṕ á Angola; e logo… 
E - Desculpe lá, que idade é que tem? Se não é… 
A - Eu, quarenta e cinco. 
E - …não se pergunta uma idade a uma senhora, mas… 
A - Quarenta e cinco. 
E - Pois, portanto… 
A - Já soy mayor. 
E - … isso foi há quarenta e um anos. 
A - Sim. Já soy vieja! (Risos) 
E - Não é… não, não! (Riso de Amélia) Segundo a Organização Mundial de Saúde, os velhos são as pessoas 

com mais de oitenta e quatro anos. 
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A - Ai sim?! (Tom de admiração) (Gargalhadas) Então assim que, que quando me digam… (Discurso em 
simultâneo de Amélia e de E..) 

E - Só está na maturidade. 
A - … quando me digam… 
E - Maturidade! 
A - … quando me digam que estou velha, tenho que dizer que sou jovem. (Risos) 
E - Maturidade! (Gargalhadas de Amélia) A idade da maturidade! Sim, sim. (Tom de sorriso e riso de Amélia). É 

verdade! (Novamente, riso de Amélia) Depois apartir dos sesenta e cinco é a terceira idade. 
A - Ah! Só a partir dos, dos sessenta e cinco! (Tom de riso) 
E - Sessenta e cinco! 
A - Ah bem, bem, bem! 
E - Dos oitenta, apartir dos oitenta, oitenta e quatro é que é… 
A - Oh!! Já verás quando me digan… (Tom de riso; risos) que sou velha, digo que no. (Tom de riso) 
E - Claro! Bem, eu não tenho que falar, mas já que falou nisso… n… não estou aqui para falar eu, mas pronto… 

(Riso se Amélia) … mas, acho que sim…(Novamente, riso de Amélia) … que deve, é verdade, é verdade. É 
verdade. (Tom mais sério.) 

A - Sim, sim. 
E - Portanto, isso foi há cinquenta anos, mais ou menos. 
A - Sim! 
E - Há… há… desculpe, há quar… 
A - Há quaren… quarenta. 
E - Há quarenta e um. Portanto, estamos em noventa… em cinquenta. 
A - Sim. 
E - Anos cinquenta. Cinco e quatro nove. 
A - Claro, eu nasci no cinquenta e dois! 
E - Pois, está bem. Pois, está… 
A - Hum. (Risos de ambas) 
E - Portanto, terá sido em cinquenta e… seis, cinquenta e sete. 
A - Sim. 
E - Ainda não havia guerra colonial!? 
A - No. Então fui a… fomos para… 
E - Primeiro foi o seu pai…!? 
A - Primeiro foi o meu pai. 
E - Para Angola? 
A - Para Angola. Logo não sei quanto tiempo tardaria, porque nunca, nunca lhe perguntei; seria um ano? Ou… 

alguma coisa assim? Sim, me parece que foi a… um ano, ou mais. Depois de um ano, que estava meu pai em, em 
Angola, é que fomos nós. 

E - Hum. Portanto, as duas filhas e o filho? 
A - Sim. Fomos… e foi a minha mãe. 
E - Hum, hum. 
A - Fíjate que bem me lembro dessa viagem, hã!? 
E - Sim? Como é que foi? 
A - Lembro-me; não me lembro de, não me lembro de tudo… 
E - Sim, mas… 
A - … hay uma coisa que, há uma coisa que me lembro muito bem. 
E - Sim. 
A - Lembro-me que… de… de levar yo umas sandálias… 
E - Hum, hum. 
A -… porque tenho aqui, tenho aqui a cicatriz, toda, ainda. 
E - Hum, hum. 
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A - Aqui. 
E - Sim. 
A - E de, de fazer-me… um… aqui uma roçadura, a sandália e ter uma infecção, uma infecção, infección? 
E - Eram umas sandálias novas!? 
A - Novas. E fui ao médico do, do barco, a minha mãe levou-me logo ao médico do barco e… (Riso de E.) … 

atou-me o pé, todo aí, com uma, uma venda e eu aí andava manca. E lembro-me… (Discurso em tom de riso) … 
lembro-me disso, hã? E lembro-me de… não sei se, sabes que no, que nos barcos pois lá faz… faziam como provas 
de, de salvamento! 

E - Sim. Como, como se houv… houvesse… (A tenta compreender ideias de Amélia) 
A - Houvesse um, um… um… 
E - Um desastre! ( tentando auxiliar o discurso de Amélia) 
A - … um desastre; entonces havia que fazer as provas de salvamento. 
E - Pois. Sim. (Tom de riso) 
A - E lembra-me de, de es que, esto lo veo como se for a um, um, um, uma… um… filme, não? (Riso se E.) E, 

e… lembro-me de, de andar: “− A minha mãe? A minha mãe?” Com o meu irmão pequenino, porque o meu irmão 
é mais novo do que eu três anos. 

E - Ah! Sim. 
A - A minha, a minha irmã dois anos mayor que eu. 
E - Sim. 
A - O meu, a minha mãe com o meu irmão pequenino, a, a minha irmã de um braço. 
E - Sim (Tom de riso) 
A - E, e eu agarrada dout… 
E - Sim. (Tom de riso) 
A - … doutro, à, à saia da minha mãe! 
E - Sim. (Tom de riso) 
A - E a minha mãe a fazer los exercicios de salvamento. (Gargalhada; Risos/ Tosse de E.) Eu lembro-me disso. 

(Tom de riso) A minha mãe subir para ir, e lembro-me dela, a minha mãe me ter falado e dizer: “ Yo sabes lo que 
digo? Que estes dois a fazer los execicios de salvamento me deu la gana e no vuelvo mais a fazer-los.” 

E - Porque iam sózinhos, o seu pai já lá estava. 
A - Claro! 
E - Claro, e ela com três crianças… 
A - Claro e com los três e cada uma chorar por sua… (Risos de ambas) 
E - A puxar de um lado e de outro! (Tom de riso) 
A - (Risos) Lembro-me disso, disso e lembro-me de outro dia que a minha mãe… (Discurso em tom de riso) … 

que estávamos no camarote do barco… 
E - Sim. (Tom de riso) 
A - … e não sei porquê, já sabes que tem… tem “aliteiras”, no? 
E - Sim, sim, sim. 
A - As camas de um em baixo, outro em cima, no? E, e não sei… 
E - Como os comboios. 
A - Sim. E não sei porquê, estava o meu irmão sent…, sentado… (E. Tosse) … na, na cama de, de, de… 

(apontando para cima)… 
E - De cima. ( ajudando o discurso de Amélia) 
A - …de cima e não sei que fazia o, o… o., o rapaz aí… (Gargalhada) … em cima e… (Risos) e lembra-me que 

a minha mãe tinha um biberão en la mão e… disse: “− Vou buscar água quente.” E é… e disse à, à minha irmã, que a 
minha irmã era a mayor, disse: “− Tem cuidado que não se caido, o menino da, da cama.” E, e dar a volta a minha 
mãe, deu dois passos e o garoto para baixo, pum!! (Gargalhada; Riso de E.; riso solto de Amélia) Isso é que nos deu às 
duas! (Risos de ambas) 

E - Por não terem… tomado conta dele! (Tom de riso; gargalhada) é que vocês são tão rápidos, não é? 
A - Lembro-me dessas coisa, dessas três coisas e lembro-me de… 
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E - Lembra-se quando chegou a notícia de que… portanto, já sabia que, que era para irem? Quando o seu pai foi? 
A - Não, disso não me lembra! Lembro-me dessas coisas, porque seriam coisas como cada um, gravadas de la 

viagem. (Barulho de isqueiro a acender) 
E - Porque era, seria talvez por ser… 
A - Diferente… o barco… a viagem. Eu creio que sim, no? Não me lembro nada mais. 
E - Gostou da viagem!? 
A - Sim. 
E - Tem uma ideia… 
A - Sim, boa. 
(Interrupção da gravação para virar a cassete) 
A - Porto, não me lembro de nada. Lembro-me de quando chegamos, que estava o meu pai à, à nostra espera… 
E - Sim. 
A - … e lembro-me que eu yo iba… coxa com o pé. 
E - Pois. 
A - Quando, com o pé e que o meu pai me disse, disse: “− Ai, que passa a menina?” E tal e a minha mãe… 

contou, contou que me passava e disse o meu pai para ela: “− Isto tem, não? Mas! Tem, está mal! Porque tem o pé 
muito… aa, aa… a venda muito apertada.” Porque e, e… o meu pai que me desatou a venda e disse: “− Isso não pode 
estar assim, porque está mal, mal curado.” E que me levaram a um sitio a curar-me. 

E - Hum. 
A - Isso sei. 
E -Hum, hum. 
A - Porque estava muito atada la venda e isto devia ter o pé inchado, alguma coisa assim. 
E - Pois, pois não deixava… circular o sangue. 
A - E logo, não me lembro de mais nada! Logo lembro-me, claro, de, de, de quando estube em… que estávamos 

numa fazenda. 
E - Sim! 
A - E lembro-me, pois, de tantas coisas da fazenda, lembro-me perfeitamente de muitas coisas. 
E - O seu pai fazia lá o quê? 
A - O meu pai estava po… trabalhava com… com… um… 
E - Na fazenda!? 
A - Na fazenda. Era uma fazenda de… de café. 
E - Hum, hum. 
A - E é… e pois, pois e lá com os negros à, à… (Pausa no discurso/Ruídos de fundo) … à col… eles plantavam 

café e ele… 
E - Hum, hum. 
A - … por cima a vigilar os negros. 
E - Hum, hum. 
A - Sabes como era! 
E - Hum. Uma espécie de capataz!? 
A - De capataz, sim. Sim. 
E - Sim. E… cá? Ele trabalhava na agricultura? 
A - No. 
E - Não. Antes de ir, pois… 
A - Luego, antes de ir o meu pai e a família do meu pai trabalhava, eram todos é… como estes que hacen las 

casas! 
E - Aa…da construção, sim! 
A - Construção. 
E - Hum, hum. 
A - Dedicados todos à la construção. 
E - E tem ideia, porque é que o seu pai decidiu ir ṕ ra… 
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A - No, não tenho ideia. 
E - …hum, hum. Mais tarde, depois não…? 
A - Mas seria porque então em Portugal se ganhava pouco dinheiro, pois como todo o mundo que emigrava. 
E - Hum. 
A - Entonces se naqueles anos, pois… iban, anos 50 era ao Brasil ou a África. 
E - Hum, hum. 
A - Então se, eu creio, pois porque entonces não é… não se ganhava muito em Portugal e era la, la ilusion, 

sempre, de fazer alguma coisa mais. 
E - Hum, hum. Hum, hum. 
A - E eu creio que, creio que foi isso. 
E - Outras pessoas da sua família emigraram? Ou amigos? 
A - No. No. 
E - Não!? 
A - No. A única… 
E - Para África!? 
A - No. A… minha tia… 
E - Hum, hum. 
A - Sim, a minha tia luego, depois que nós estávamos lá, foi a minha tia, que era a irmã mais, mais nova de, de, de, 

de minh… de minha mãe. 
E - Da mãe. 
A - E é… pois, através da minha mãe ela, ela foi “ṕ a”, “ṕ a” lá e é… e se casou lá en… 
E - Hum. 
A - E agora está em Portugal, mas casou-se lá.  
E - Hum, hum. 
A - Esteve, essa esteve em Luanda; trabalhou de… ela era modista e esteve trabalhavando sempre de modista… 
E - Hum, hum. 
A - …em Luanda. Si. (Tosse) E o meu pai estava, e nós estávamos na fazenda, o meu pai depois se dedicou, se 

dedicava a isso, até que chegou a… o, como é que se diz lá?… A guerra. 
E - Hum, hum. 
A - Fomos das primeiras fazendas que atacaram em… Angola, foi a, foi donde nós estávamos, nós; nos 

quedámos sem nada. Nos livrámos, o meu pai... livrou-se… 
E - Isso em sessenta e poucos, não? 
A - Sim, no ano sessenta e três. O meu pai livrou-se de, de… da matança por, por… dizia ele por milagro. 
E - Hum. 
A - Porque devia, havia quinze, quinze brancos na fazenda e dos quinze se salvaram dois: o meu pai e outro. Nós 

estávamos, havia um género, nós estávamos em Luanda, em casa dessa minha tia, que a minha tia já se havia casado 
em Luanda, e é… 

E - Tinham mudado para Luanda porque a guerra tinha começado? 
A - Não! 
E - Não. 
A - Não. Aa… nós, aa… a guerra começou a… um… precisamente no Norte de Angola e nós estávamos ao 

Norte de Angola, Norte de… de Luanda. 
E - Sim. 
A - Para a parte… Norte de Luanda; duzentos cinquenta quilómetros de Luanda, estávamos. 
E - Sim. 
A - (Tosse) Hacia el Norte. (Tosse) Isso lembra-me, também; perfeitamente. Chegou um dia um… um… um… 

preto e, e ele disse ao meu pai, ele disse ao meu pai que, que: “− Patrão…” Disse…”− Os negros se revolucionaram 
todos e vêem, estão todos a matar os brancos que estão nas, nas fazendas.” 

E - Hum, hum. 
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A - E o meu pai, pois, pensou que, disse que, este negro, o meu pai pensou que aquilo fora… não, não deu muito 
crédito, no? 

E - Hum. 
A - De qualquer maneira falou com os outros brancos e disse:… “− Escuta, ouviu o que disse este? Que disse que 

os negros se revolucionaram…” E tal. E yo, como era  pequena, não me lembro muito bem de como foi, pero devia 
de haver alguma coisa para que eles…, mais ou menos; e eu sei que esse mesmo dia aa… entre todos, as famílias 
brancas que estávamos aí… 

E - Da mesma fazenda!? 
A - Da mesma fazenda, pois eles di…, disseram: “− Pois o melhor que fazemos, pois es, es meter as mulheres e o 

niños todos na… nos carros e levá-los a, a… a Luanda. Então esse mesmo, esse mesmo dia nos meteram nos jipes e 
ca… que não havia carros, eram jipes e… 

E - Pois. 
A - … e, e… con… camionetas! 
E - Pois, pois. 
A - E nos levaram a, a Luanda. Isso lemb…, lembro-me e os, os, os hombres, os hombres, os brancos ficaram na 

fazenda, pero estiveram… durante… (Ruído de mota a passar) … como oito dias que não saíam a… a trabalhar, 
nem… nem nada; fizeram saíam mais ou menos como uma guarda. 

E - Hum, hum. 
A - A ver se passava alguma coisa. 
E - Hum, hum. 
A - Porque, claro, logo se ouviu de que sim, que era verdade, os negros haviam começado uma revolução e é… e 

um dia, por la tarde, já sabes que depois de comer, pois…. hum… pois, se deitavam um pouco… 
E - Com o calor. 
A - Com aquele calor ou… faziam; e um dia este, estavam, estes ficavam sempre juntos… 
E - Hum, hum. 
A - … não estavam separados e um dia… 
E - Nessa fase!? 
A - Nessa fase, nesses oito dias que estavam de, de… de vigilantes; então se num dia aa… estavam, já estavam 

mais, mais relaxados… 
E - Hum. 
A - …e é… estavam a jogar às cartas − isso lo ouvi luego contar a meu pai, ãh? 
E - Sim, claro! 
A - Estavam a jogar às cartas e é… e disse, o meu pai disse: “− É… vá, vós, vós outros ficais aí a jogar às cartas 

que eu vou a deitar-me um pouco.” 
E - Hum, hum. 
A - E o meu pai deixou-os, a eles numa casa, estavam todos juntos numa casa e o meu pai se foi a, a nossa casa. 
E - Hum, hum. 
A - E se deitou. E disse que quando estava deitado, de repente, escutou um, ouviu um barulho muito grande e 

entonces a nossa casa, era a fazenda ficava assim e abaixo havia um… uma coisa de negros na… uma aldeia de 
negros. 

E -Hum, hum. 
A -Que não eram negros que trabalhavam ṕ lá, ṕ lá fazenda, eram negros que est… que estavam por sua conta 

aí, no? 
E - Hum. (Ruído de cão a ladrar) 
A - E o meu pai levantou-se, foi à porta da cozinha e… quando viu um montão de  negros… (Pausa) com… 

com as catanas… 
E - Hum. 
A - … que entonces não teniam armas. 
E - Pois. 
A - E o meu pai quando… quando foi a correr a dizer, a avisar os outros que… que os negros se… 
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E - Estavam a subir, digamos. (Ajuda no discurso de Amélia, baseada na sua gestualidade) 
A - Estavam a subir, já não lhe deu tempo a chegar a donde, à casa donde estavam os outros a jogar às cartas, 

porque já foi quando viu que os outros também sabiam de algo enquanto estavam fora e viu, e disse que viu um 
montão de negros, entonces o meu pai meteu-se por um, por um mato. 

E - Hum. 
A - E aí foi como se livrou de que… 
E - Hum, hum. 
A - … de que não lo mataram. 
E - Hum. 
A - E… luego no medo, de quando iba pelo mato, se encontrou com outro senhor, que era da fazenda também. 
E - Também. E depois fizeram o… 
A - Fizeram o recorrido, eles, a pé, andando pelo mato, sem dizerem nunca lo que, quando se encontravam com, 

com negros e isso, pero nunca disseram lo que… lo que estava, lo que passava. 
E - Hum, hum. 
A - Por si acaso… 
E - Porque é que… iam andando… 
A - Iam andando assim…  
E - Hum, hum? 
A - Disse que um dia chegaram a una… porque estiveram andando noites inteiras, uma noite chegaram a uma… 

uma aldeia negra e um dos negros lhe perguntaram a ver que faziam por aí? 
E - Hum, hum. 
A - E o meu pai pois disse, disse que iam no carro e que se lhe havia… 
E - Avariado. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … avariado el carro. Entonces até que chegaram a uma fazenda donde tinham  possibilidades de chamar, era 

uma aldeia pequenina, de chamar a, para Luanda e chegaram aí e chamaram para Luanda por telefone até que os 
foram a buscar. Sim. 

E - Ainda andaram umas noites… para aí quê? Uma semana? 
A - Si. Fíjate… como lhe … como chegou o meu pai a casa, que a minha mãe abriu la porta e cerrou la porta, 

com mêdo. 
E - Que não reconhecia! (Pausa no discurso) 
A - Sim. E então, desde entonces, foi quando nós viemos para Portugal. 
E - Portanto, vieram logo nos anos sessenta para Portugal!? 
A - Sim, nós viemos para Portugal, estivémos; depois disso estivémos um ano em… em Luanda. (Tosse) 
E - Em Luanda (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Logo viémos para Portugal. 
E - Com os… com os pais!? 
A - Sim. 
E - O seu pai também! 
A - Sim, o meu pai também. E logo foi que, estivemos em Mirandela, foi o ano que estivemos em Mirandela a 

viver e logo o meu pai foi outra vez à, à… a Angola; esteve outro ano e volveu outra vez a Portugal. E logo quando 
volveu a Portugal, nós já estávamos vivendo em Bragança… 

E - Hum, hum. 
A - … que foi esse ano que fomos, estivemos um ano em Mirandela e logo ao anos seguinte fomos a viver a 

Bragança. Esse ano o meu pai esteve em… em, em… volveu outra vez a Angola, esteve um ano em Angola… 
E - Portanto, voltou por duas vezes!? 
A - Sim. 
E - Hã, hã. 
A - Esse ano que esteve em Angola foi mais ou menos pa… para arranjar algumas coisas que tínhamos já lá para 

arranjar e esso e é… e logo quando veio outra vez de, de Angola, o meu pai já veio para Bragança. 
E - Hum, hum. 
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A - E logo através de uma pessoa que tínhamos… conh… conhecido, então, então se… lá arranjaram ao meu 
pai para trabalhar não… estava trabalhando, pois a… a estava a… a enseñando, pois, trabalhos de… a ser constr… 
constr…, hacer coisas dessas numa escola de, de niños deficientes, em Bragança e aí esteve trabalhando hasta que se 
morreu. (Pausa no discurso) 

E - Quando ele voltou, a Angola aa… voltava para fazendas? 
A - Voltou à la mesma fazenda. 
E - À mesma fazenda! (Tom de admiração) 
A - À mesma. 
E - Hum, hum. (Cão que ladra) 
A - Si. Então já estava… já estava pois… já, as condiciones já estavam de outra maneira, já não havia lá… 

bueno… 
E - Já havia exército Português. 
A - Sim, já havia o exército Português, já não estava… 
E - E depois voltou para essa escola, que interessante! 
A - Hum, hum. (Pausa no discurso) 
E - Portanto, era… monitor? 
A - Sim, monitor. Já, era… prof… 
E - Professor? 
A - Professor. Eso… le… pois enseñava a hacer pois cosas a los…  uma escola em Bragança de ninõs 

deficientes e pois para hacer trabalhitos de, de arranjar esto, arranjar aquilo, pois coisitas assim. E esteve aí desde 
entonces, até que morreu. 

E - Ele morreu quando? 
A - Com… cinquenta e sete anos. 
E - Cinquenta e sete anos. 
A - Morreu meu pai. (Sussurado) 
E - Já nos anos setenta. 
A - Sim. 
E - E a sua mãe, trabalhava lá? Em Angola? 
A - Não. 
E - Não. 
A - A minha mãe nunca trabalhou. 
E - Aa… trabalhar, quer dizer fora de casa. 
A - Trabalhar, no, no. Sim, quando dizemos trabalhar é fora de casa, não? (Risos) Não, fora de casa nunca 

trabalhou, a minha mãe. 
E - E cá, também não? 
A - Não. Trabalhou muito… 
E - … muitos filhos. 
A - … trabalhou muito pero… mais em casa, porque… (Tosse)… logo, quando fomos para Bragança, pois 

claro, já sabes que são… que eram os, os… ordenados, e bem que não eramos, eramos três só pero… havia que, 
entonces, pois como tinhamos possibilidades, pois a, pois a minha mãe tinha… tinha sempre a gente em casa por 
pupilos; pupilos, como se, se chama pupilos? 

E - Alunos? Alunos não! 
A - Não. 
E - Hóspedes? 
A - Hóspedes! 
E - Sim. 
A - Pois, porque então em Bragança, pois Bragança era, era el sitio onde havia a… a… las escolas, institutos e nas 

aldeias não havia nada disso. 
E - Sim. 
A - Entonces toda a gente que queria estudar… 
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E - Hum, hum. 
A - … tinha que ir a… já sabes, não? 
E - Hum. 
A - Como era tinha que ir à la… à la cidade… 
E - Hum, hum. 
A - … e é, e aprov… e entonces a minha mãe tinha sempre… hospedos. 
E - Hum, hum. 
A - Gente que, essa, essa rapariga que te mostrei de la fotografia… 
E - Hum, hum. 
A - … pois “́ teve” em minha casa de, de hóspede. 
E - De hóspede. 
A - E como essa, pois muitas que de, de Bragança que… é ao dia de hoje e todavia escrevem à minha mãe e, e… 

lhe chamam por teléfono e… mulheres que a… raparigas que já estão casadas, que já tenem filhos, que… porque 
passaram por minha casa, a minha casa em Bragança parece que era a casa de, de, de las mulheres. 

E - Do acolhimento. 
A - Do acolhimento, aí havia mais mulheres!! (Tom exclamativo) 
E - (Risos) Estudantes! 
A - Estudantes! (Riso de E.) Chamavam-lhe a casa das mulheres. (Novamente, riso de E.) Porque havia… mira, 

me lembro um, um ano que era por exames, mira já sabes que então havia que ir fazer os exames à, à, às, às… aos 
liceus?! 

E - Às publicas, sim. 
A - Às publicas… 
E - Sim, sim, sim. 
A - … porque nós… 
E - Aos liceus. 
A - … aos liceus. 
E - Os colégios não. 
A - Sim, os colégios não eram… oficiais. E é… e lembro-me de um ano, apareceram quatro raparigas, não sei, 

uma cor… eram para aí de uma, de um… de um, de uma aldeia, ou de uma vila, de uma vila, sim. 
E - Hum. 
A - Quatro, eram quatro raparigas e é… e a minha mãe não tinha donde, donde pôr-las a dormir! 
E - Hum, hum. 
A - Disse não, disse, disse: “− Duas posso, posso pôr… dar-lhe hospedagem, pero quatro não!” E elas 

disseram:“− Não!” Disse, disse: “− Ou dá à las quatro, ou entonces a nenhuma.” 
E - Hum. 
A - E disse a minha mãe para mim: “− Não tenho a donde pôr…” Disse: “− Não importa!” Disse, tinha uma, 

um… um quarto com duas camas; disse: “− Não importa!” Disse: “− Aa… se não cabemos na cama dormimos no 
chão.” (Risos de ambas) 

E - Queriam era fazer os exames! 
A - (Risos) E queriam estar todas juntas. 
E - Todas juntas. (Tom de riso) 
A - E é… e é, e aí se ficaram, aa… e eram, eram essas quatro raparigas, eram… eu, eu e a minha irmã, duas; 

éramos seis e mais, mais as amigas nossas; aquilo, tu sabes o que era aí?! (Tom de exclamação/interrogação) Todos os 
dias? (Tom de riso e riso de ambas) Um monton de raparigas… (Tom de riso e riso de E.) Sim. E isso, e a minha mãe 
trabalhou muito nesse sentido porque, porque… (E. Tosse) … (Imperceptível), claro então não havia nem lavadouras, 
nem, nem… nem cois… não, não se tinham as coisas que se têm… hoje em dia, não? E isso que já não… pois… 
pois era trabalho para ela, para ela em casa, porque tinha de fazer comida, lavar, passar a ferro… 

E - Elas também comiam lá? 
A - Claro! Comiam, dormiam e… e lavava la roupa e… e passar a ferro e… e nos invernos aquilo era muito frio, 

hã? 
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E - Pois. E para secar a roupa… 
A - E para secar a roupa, que disse a minha mãe e é verdade… (Pausa) que… que muitas vezes de sair à, à… a 

lavar a roupa ou a… ao tanque e… com as mãos geladas e com tudo, tirar toda la nev… o gelo da água, para lavar. 
Diz ela que tem, que tem o problema dos ossos precisamente disso, não está enganada! 

E - Pois. (Ruído de isqueiro a acender) 
A - Sim. 
E - Mas ela hoje, ela está em Portugal, a sua mãe?! 
A - Hum, hum. (Ruído de móveis a arrastar) 
E - Que idade é que tem? 
A - Setenta e… setenta e cinco!? 
E - Hum. 
A - No. Setenta e cinco no, setenta e quatro. Setenta e quatro. 
E - ́ Tá a ver? Ainda não é velha! (Riso de ambas) Ainda está na terceira idade. (Riso de ambas) 
A - A pobrezinha está muito acabada. 
E - Está? 
A - Sim, porque também a saúde não a… não a acompanha, tem bastantes problemas de saúde. Sim. Hace dois 

anõs, vai fazer agora dois anõs, também lhe deu um derrame cerb… cerebral, fija-te, fuerte porque… ficou na cama 
sem poder-se mover. 

E - Hum, hum. 
A - No andava. 
E - E recuperou? 
A - E ela um ano… tardou um ano a recuperar… e recuperou. Sim, sim. Bueno depois não tinha, tinh… era… 

uma força de vontade isso de que estar, de estar na cama e que tiveremos que fazer, fazer-lhe as coisas, para nada; isso 
é o que me passa a mim também. 

E - Hum. 
A - Eu quando se… quando se… se algum dia me passa alguma coisa… (Risos) 
E - Hum, hum. 
A - Isso que estar, ter que estar com as, as outras pessoas a fazer as coisas, não! 
E - Hum, hum. 
A - E ela se tinha que levantar, se tinha que levantar e… um dia se tinha que levantar a toda a força para se… para 

fazer a comida. 
E - Hum, hum. 
A - E eu dizia para a irmã: “− Mas…” A minha sobrinha me foi a chamar: “− Tia, tia!” Estava eu então lá. 
E - Estava em Portugal!? 
A - Sim, porque era, era por agora, por este tempo, porque era por, por Natal. 
E - Ah! Sim. 
A - E é… e a minha sobrinha foi-me a chamar: “− Tia, tia! Vem.” Digo… “− Que te passa?” Disse: “− Que a 

avó se quer levantar porque disse que tem que fazer a comida.” (Risos) E não se podia mover mas… 
E - Hum, hum, hum.  
A - … se tinha que levantar para fazer comida. 
E - A comida. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - À ver, como iba a vir a minha irmã… 
E - Hum, hum. 
A - …, que a minha irmã havia ido a trabalhar, e como iba a vir a minha irmã a… do trabalho e não tenia 

comer… 
E - Comida. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … comida feita!? 
E - Hum, hum. 
A - (Risos) E, e tem Parkinson e tem, e tem angina de peito, não lhe falta nada! Tem de tudo. E tem uma, tem 

artroses… 
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E - Hum, hum. Mas recuperou dessa… 
A - Sim, sim, sim, sim. Tem muita força. 
E - Faz a sua vida? 
A - Sim, sim, sim; tem, tem muita força de von… de vontade. Ela, ela tem de fazer as coisas por ela, ela não… 

não, não gosta nada que, que… estar, que depender das pessoas, das outras pessoas. Ela não. 
A - Foi uma mulher que trabalhou muito, sempre. 
E - Hum, hum. 
A - E nessa altura vocês ajudavam, as filhas? Ou como é que era? 
A - Nessa altura, pois ajudávamos; ajudávamos, pois a fazer, a fazer, pois já sabes, havia que limpar a… a casa, 

pois sim, pois éramos nós outras que, porque a minha mãe sempre, é verdade, a minha mãe sempre lo que gostou 
mais foi fazer as comidas e… (Risos de ambas)… a cozinha. A minha mãe… isso…(Tom de riso e riso de E.) … a 
cozinha para ela, para ela era… (Riso de E.) … um… e, e hoje em dia também, hã? Hoje em dia me… com a idade 
que tem, de repente está, está, está-se a, quando vou agora, de repente está disse: “− E, e se faço um bolinho!?” (Riso 
de E.) Eu: “− Mamã, como vais a fazer agora um bolinho?” (E. tosse) … “− E se faço um, um pudim!?  

E - (Tosse novamente) Hum, hum. 
A - E é capaz de levantar-se, ir para a cozinha… (Riso de ambas) … e traca, traca, traca, traca… (Riso de ambas) 

… de repente aparece com, com um bolinho, com um pudim ou com qualquer coisa. E foi, ela sempre gostou da 
cozinha. E é… enfim, ela fazia mais na cozinha, nós, nós ajudávamos pois a limpar a casa e… e… pois coisa de… as 
tarefas da casa, sim. 

E - E estudavam? Ou não? Nessa altura. 
A - Estudávamos sim. 
E - Estudavam. 
A - Sim. 
E - Portanto, fez o cic… como é que foi, fez a escola? Onde é que fez a escola? 
A - Eu fiz a escola em… 
E - (Imperceptível) . Nessa altura que estava em Bragança que idade é que tinha? Tinha mais ou menos? Mais ou 

menos. 
A -  Eu fiz a quart… até à quarta classe fiz em… estive em… bueno, a quarta classe, porque yo já tinha também 

começado a escola em Angola. 
E - Ah! Pois. Claro! 
A - Claro! 
E - Claro! 
A - E entonces terminei a quarta classe em… em Mirandela. 
E - Hum, hum. 
A - E quando terminei a quarta classe em Mirandela foi quando fui para Bragança e em Bragança é que foi 

quando eu comecei o, o liceu. 
E - Pois. 
A - Sim. E no liceu fiz até ao quinto ano. 
E - Hum, hum. 
A - E aí já desaproveitei o tempo e filha… 
E - Desaproveitou o tempo! Acha que sim? 
A - Sim! 
E - Sim? 
A - Sim. Então? Sim, aí já… já, de estudar nada. 
E - Não. 
A - Nada. 
E - O que é que foi mais importante? 
A - Qual é que foi mais importante? Ir por aí com os amigos, com as amigas e… (Riso de ambas) … e deixar os 

estudos… (Tom de riso; risos) …de um lado, que é o que eu digo hoje em dia, hoje em dia à minha filha. (Riso de 
ambas) E deixar, os estudos (Imperceptível), já não tem remédio pero, sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim. Tch. 
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E - Teria quê? Quinze anos? Estudou até aos quinze? Não. 
A - Sim, ma… não, terminei… despoi… depois dos quinze anos o quinto. 
E - Pois, porque o ensino é diferente agora, não era? 
A - Sí. Diferente de agora, sim. 
E - Até ao unificado. 
A - Sim. 
E - Teria quê? Dezassete, dezasseis? Por aí, mais ou menos. 
A - Dezassete tinha. Logo quando, com dezoit… dezoito anos, foi quando comecei a trabalhar. 
E - Ah! Não estudou mas… 
A - E… 
E - … mas começou a trabalhar. 
A - Sim! A minha mãe estava… a minha mãe não me queria deixar… trabalhar. 
E - Hum. 
A - Queria que, que… que continuasse a estudar, fizesse alguma coisa, no? E… 
E - A sua mãe tinha estudado? 
A - No. A minha mãe não tinha estudos, o meu pai também; tinham… se a minha mãe não fez nem a quarta 

classe! E o meu pai sim. 
E - Fez a quarta classe, o seu pai. 
A - Sim, o meu pai tinha a quarta classe. 
E - Mas no seu tempo fazer o quinto ano não era muito costume, pois não!? 
A - Não era? 
E - Não era, não era muita gente, muitas pessoas, que faziam o quinto ano…? 
A - No, no, no, no, no. Querendo, o quinto ano então se es naquele tempo era… era, hoje, hoje em dia podes 

comparar o quinto ano como… a, ao que fazem hoje em dia como o… antes… pois era como o…, pois para ir era o 
quinto ano e logo para ires à Universidade tinhas que fazer dois anos mais. 

E - Hum. 
A - Só. 
E - Hum, hum. 
A - Entonces hoje em dia no sei a que podíamos. 
E - É o décimo segundo, mais ou menos. 
A - Por aí, por entre, sim. 
E - (Imperceptível). 
A - (Imperceptível) . Sim, sim, sim, sim. 
E - Hum, hum. 
A - Então, se estava equiparado a esso, sim. No… 
E - Portanto,  de Mirandela… 
A - … porque com o quinto ano, com o quinto ano ja, fazias qualquer carreira secundária, fazias com o quinto 

ano. 
E - Hum, hum. 
A - Porque a minha irmã, por exemplo fez a… fez magistério… 
E - Hum, hum. 
A - … e então, fazias magistério com o quinto ano. 
E - Pois. 
A - Com o quinto ano fazias a… a… fazias o quinto ano e logo fazias magistério. Que eram dois anos entonces 

de magistério; agora já são mais. Pero, então eram dois anos só… 
E - Pois, pois, pois. 
A - … de magistério. E logo fazias qualquer carreira secundária, fazias com é… com o quinto ano. 
E - Com o quinto ano qualquer carreira, pois. 
A - Secundária. 
E - Hum, hum. Hum, hum. 
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A - Podias entrar em qualquer carreira secundária, agora carreiras universitárias, tinhas que fazer dois, dois anos 
mais… 

E - Hum, hum. 
A - … que era o sétimo. 
E - A admissão! 
A - E a admissão. 
E - Era isso. E um exame, pois, era isso! 
A - Sim. 
E - Pois. Por isso, as suas amigas de, de, de… de Mirandela? 
A - De Mirandela não tinha amigas nenhumas. 
E - Não? 
A - Não. 
E - Ai, desculpe. 
A - Tenho de Bragança. 
E - De Bragança? 
A - Sim. 
E - Mas, portanto, então as su… os seus familiares, ou as su… os seus amigos, não estudaram todos!? Como a 

Amélia estudou!? 
A - S… sim. Sim, sim, sim. 
E - Hum, hum. 
A - Sim, sim, todos, todos. 
E - Hum, hum. 
A - Toda a gente. 
E - A sua geração. 
A - A minha geração sim, todas, todas as amigas que tenho, umas fizeram, fizeram mais, outras fizeram menos, 

quase todas fizeram… fizeram uma… uma… uma carreira. 
E - Hum. 
A - Sí. 
E - Mas o vosso caso em Bragança não era o mais comum!? Ou seja… 
A - Não! No. 
E - …havia mais gente que… 
A - Havia mais gente que… 
E - … que não… 
A - … que não tenia possibilidades de estudar, de fazer esso que, que me… não… não era o mais comum, no. 

Não. 
E - Como é que classifica a sua vida dessa época? Acha que vivia bem? 
A - Sí, sí. 
E - Vivia… como os outros? À sua volta… ou que vivia melhor? 
A - Então para aquela época eu, me, me considerava, nos considerávamos… 
E - Sim. 
A - … la família… 
E - A família. 
A - … nos considerávamos que vivíamos, era o que se pode chamar hoje em dia um nível médio. 
E - Hum, hum. 
A - Um nível médio. Sí. 
E - Portanto, viviam com à vontade? 
A - Sim. 
E - Hum. 
A - Sim. Com… dentro, dentro de las restrições que havia, pero, no tínhamos a… hum… hum… restrições… 

vivia melhor que agora. (Risos) 
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E - Acha que sim? 
A - Eu creio que sim. 
E - Acha que sim? 
A - Sim, vivia melhor que agora. (Pausa no discurso) Não havia las coisa que hoje em dia… tens, porque hoje em 

dia tens mais comodidades, em casa, mais… mais coisas… 
E - Pois. 
A - … mais… 
E - Mas comparando? Naquela época… 
A - Mas como época, vivia melhor que agora. Sim. 
E - Porque agora, comparando esta época… 
A - Sim, sim, sim, sim. 
E - Os, acha que os seus pais que, que se empenharam em que vocês tivessem uma… 
A - Sí. No, os meus pais… 
E - … uma adolescência…? 
A - Sim. Os meus pais nunca, no, não fomos nunca pessoas de, de, de dinheiro, porque os meus pais eram… 

eram trabalhadores, normal. 
E - Eram pessoas de trabalho! 
A - Pero, sempre tiveram a preocupación de que nós, nós tiveramos uma educação… uma, um, e uma coisa para 

o futuro. A minha mãe sempre dizia que, havia que, que estudar por… e a minha mãe sempre estava empenhada que 
tínhamos que ser funcionárias do governo.(Risos) Porque dizia que, que era, que era melhor trabalho, porque nunca 
ibas al paro: lo ganhavas pouco, trabalhavas pouco e, e nunca ibas al paro (Risos). 

E - Era estável. 
A - (Risos) Sim. Por isso a minha mãe, também, sempre estava empenhada, sempre, esteve, esteve empenhada 

em que eu fizesse também o, o mesmo que fez a minha mãe, a minha irmã. 
E - A sua irmã. (Ajuda no discurso de Amélia) 
A - O magistério. Porque dizia ela que, dizia: “−Não trabalham muito!” (Riso de E.) “− Não ganham, também, 

muito, para, para o trabalho que…” (Riso de ambas) Está a ver? (Riso de E.) E nunca vão ao paro, nunca ficam sem 
trabalho. (Riso de ambas) Sim. 

E - E o seu irmão? Era mais novo, não é? 
A - O meu irmão é mais novo. 
E - Mas, mas estudou!? 
A - O meu irmão… Sim, estudou, fez a… fez o que es hoje, hoje se chama de adm… administrativo, no? 
E - Hum, hum. 
A - Na escola… a… que então se havia, la escola… de… 
E - De comércio… (Ajuda a Amélia) 
A - Comércio de… 
E - Escolas comerciais!… 
A - Comerciais.  
E - …não é? 
A - Sim. Fez isso de administração. Sim. 
E - Portanto, os vossos, os vossos pais preocuparam-se em que estudassem. 
A - Sim. Sim, era uma preocupação que eles tinham, sempre, de que tiveramos alguma coisa, sempre. Não 

tínhamos herança, herencias, pero… 
E - Hum. 
A - … tínhamos… (Risos) uma formação mais ou menos. Sim, para aquellos tempos sim, lo que dizes tu, 

naqueles tempos o quinto ano não o fazia qualquer persona, pessoa. 
E - E raparigas, então? 
A - E raparigas menos, no? (Pausa no discurso) E logo foi quando é… quando comecei a… a, a trabalhar, foi 

precisamente que a minha mãe não me queria deixar trabalhar; queria que fizesse, a minha mãe estava empenhada 
que fizesse o magistério. 
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E - Hum, hum. 
A - E a mim não me gustava nada o magistério. 
E - Hum. 
A - Fez, havia uma, uma coisa, à, à minha irmã não lhe gustava… o magistério também não lho gustava, pero fez 

magistério; e eu tão pouco, não queria magistério. Entonces… 
E - Mas queria, queria estudar alguma coisa, não era? 
A - Sim, sim. 
E - Tinha alguma ideia, não!? 
A - Sim. Tinha ideias… (Tom de riso) pero pouca vontade. (Risos) 
E - Pouca vontade. (Tom de riso e riso de Amélia) Mas assim… não tinha muita vontade era de estudar, é isso? 

De continuar a estudar!? 
A - Sim. 
E - Mas, tinha assim alguma profissão que na época, na altura, que gostasse? 
A - Na altura, que me gostasse? 
E - Tem ideia? Lembra-se? 
A - Não me lembro de que tivera assim, muita coisa, eu… era um pouco do… tirada ṕ ádelante. (Risos de 

ambas) E então foi que  a minha tia, tinha uma, tenho uma tia que… vivia em, no Porto e é… e então arranjou-me 
trabalho; que era, trabalhava… trabalhava, pois, era, era um trabalho que não dava, aquilo não era trabalho nem nada, 
era estar numa oficina e é… pero estava practic… estava sózinha, porque era só… (Imperceptível)… era uma, com 
uma, uma dependência de outra, de outra, de outra, de una empresa que, de una empresa que havia aí… 

E - Hum, hum. 
A - … Macedo Cavaleiros. 
E - Sim! 
A - Sim. 
E - Sim… 
A - E então eu estava aí e é… estava lá mais, pois para isso, para atender à gente que vinha, que queria tel… 

telefones e isso. 
E - …hum, hum. 
A - Entonces fui para esse trabalho com, e prometendo la mia, la mia mãe que seguiria estu…, estudando e se… 
E - À noite. 
A - Sim, à noite. 
E - Hum. 
A - E então matriculei-me no Porto, e estava matriculada  estava matriculada, hã? … Matriculei-me no 

Instituto de Francês e Inglês. 
E - Hum, hum. 
A - Estive matriculada em la Alliance Française. 
E - Hum, hum. 
A - E é… en le Instituto de Inglês era em, era o Ingla, não sei quantos, Intitute, de alguma coisa assim. Todavía 

tengo las cosas, los cartones guardados de recoerdo. (Risos)  
E - Claro. (Risos) 
A - E dois años he estado aí e no hecho nada. 
E - No. Pero há ido à Porto!? 
A - Eh! Sim, es estado en Porto… 
E - Ido ao Porto, trabalhava no Porto!? 
A - No Porto. 
E - Ah! 
A - Est… estava no Porto, trabalhava e he estado… o, o… o insc… 
E - Inscrita. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Inscrita, matriculada nos institutos. 
E - Ia aos institutos! 
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A - Ia ido a los institutos e pero, claro, como ha hecho dois anos não me hão servido de nada. (Risos) 
E - Ia pouco, faltava… 
A - Faltava, eran más los dias que faltava do que… (Riso de E.)… ia. (Tom de riso/Risos) mas eu tenho de culpar 

minhas amigas, sabes? (Riso de E.) Porque ellas como estavam… (Tom de riso) ellas tinham as classes pela 
manhã… 

E - Hum. 
A - … e eu tinha que ir pela noite e entonces se elas se preocupavam de ir-me a buscar todos dias ao trabalho! À 

tarde. 
E - Sim. 
A - E era la hora que tinha que eu ir à… ao Instituto. (Risos de ambas) E… e me desviava sempre… (Riso de E.) 

… sempre me desviava. 
E - (Risos) Quê? Ver montras, como é que era? 
A - Ver montras? Mais que ver montras era irmos ao café, à tomar café e hacer quatro risas por aí. 
E - Hum, hum. (Risos) 
A - Que entonces, entonces tinhamos mucho costume de ir a, aos cafés ya sabes los estudiantes para los cafés, 

unos a estudiar outros a, a… a não estudar, pero… 
E - Hum, hum. 
A - Ibamos mucho a los cafés. 
E - Estar juntos, não é? 
A - A estar juntos. 
E - Hum, hum. 
A - E assim foi… (Imperceptível) 
E - Já tinha sido o 25 de Abril aí?… 
A - Aa… en… então foi o 25 de Abril. 
E -  …quando estava no Porto? 
A - Sim. Quando estava no Porto foi o 25 de Abril. 
E - Vivia… 
A - Espera, espera um poquito que me voy al banho. 
E - O. K. 
A - E esto podo? (interrogando sobre a possibilidade de tirar o microfone) 
E - Sim, sim. 
 

FIM da 1.ª ENTREVISTA 
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2.ª ENTREVISTA 

Amélia - Não se escrive, pero, bueno. (Risos) 
Entrevistadora - Mas se calhar não se desaprende, não? É como andar de bicicleta. 
A - Va… não creo. 
E - Nasce… 
A - Sim, eu… hoje em dia… 
E - Se a pessoa tomar… 
A - … hoje… 
E - Hoje é os computadores… não é? 
A - … hoje em dia já não, não… já não se trabalha nada com essas coisas, logo se… 
E - Pois… 
A - … então, então, então eu aprendi com as máquinas, essas manuais? Que havia, trrrrrrrrrr…. 
E - As “Messa” , não é? 
A - Tuc, tuc, tuc…. (Imitação do ruído da máquina) 
E - As “Messa”. 
A - Sim. (Tosse) E, e agora, já vês, hay das… las eléctricas e los computadores e todo… 
E - Sim, isso é mais fácil porque… (Imperceptível) 
A - E todas essas cosas. 
E - Isso é verdade! 
A - (Suspiro) Sim. 
E - Então, e no Porto vivia…? Com… 
A - Eu vivia com minha, com a minha tia. 
E - Com a sua tia!? 
A - Sim. Que eu tenho uma tia que vive lá, no Porto. Vivia e… tem, tenho duas primas. 
E - Sim. 
A - A minha tia e as duas primas. (Pausa) A minha tia também estava trabalhando, a minha prima também 

hum… estudou, pero, não há querido estudar; fez o, a… o… os estudos primários e logo, também começou a 
trabalhar. E é… estávamos trabalhando todos. 

E - Pois. Trabalhava o dia todo ou era só há tarde? 
A - Trabalhava o dia, até, à… 
E - O dia todo!? 
A - … até às seis da tarde. 
E - Pois, era o dia todo. 
A - Sim. 
E - Acha que, a educação que os seus pais lhe deu, a si e à sua, que houve diferenças? Na educação… que os seus 

pais lhe deram a si e à sua irmã e ao seu irmão? 
A- Não. Não. Não, não houve… (Tosse) não houve diferença. (Pausa) Havia… 
E - Podendo haver diferenças e a diferença não ser melhor nem pior, não é? 
A - Não, não, não. 
E - Não é, não é para julgar, não é? (Ruído ao longe de crianças) 
A - Não, não, não. Se queres… pois, eu como estava no meio… (Pausa) hum… à la… à melhor a mim no me 

fizeram tanto caso como a los outros. 
E - Hum, hum. (Tom de riso) 
A - Deixaram-me um pouco mais da mão. (Riso suave de E.) À minha irmã, à minha irmã porque era a… era a 

mayor e porque de pequeña havia, havia sofrido una enfermedad e tal e estava um pouco mais, era mais delicadita, 
não? 

E - Hum, hum. 
A - Era a, a… a menina mais delicadinha. E é… e o meu irmão porque era menino. 
E - Hum, hum. 
A - Que… que, que era… 
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E - O único rapaz. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - O único rapaz e era la ilusión da minha mãe. (Ruído de fundo crianças) E era… porque o meu irmão foi 

assim… veio assim por… porque, porque tinha que haver um menino. 
E - Hum. 
A - Porque eu creio que se eu fora, então fosse uma men… um menino que já não… 
E - Não tinham mais filhos. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - Não tinham mais filhos. (Tosse de E.) E é… (Tosse) Sim, o meu irmão mais… e eu era assim um… era a do 

meio (Imperceptível) (Risos de ambas) Sempre fui bastante… minha. Fui sempre bastante de, de ideias mui… digo, 
yo era… me diziam: “− Isto não, não fazes e aquilo não faças …” E eu dizia: “− Isto sim.” Lo voy a fazer. Sempre 
saiu, saiu com a… com a minha cosa torcida, pero, bastante torcida, bastante torcida. 

E - Hum, hum. Mas, acha que essa sua característica, que está a dizer que é torcida, eu não sei! 
A - Sim. 
E - É a Amélia que está a dizer! Que foi bom para a sua vida, ou que foi mau? (Pausa) Ou que foi bom e mau!? 

(Risos) 
A - Foi, foi hum… 
E - Trouxe-lhe vantagens e trouxe-lhe desvantagens!? Como é que acha? Essa sua forma de ser? 
A - Numas cosas, numas cosas pois teve… vantagens más… más que, desven… desvantagens mais que 

vantagens. 
E - Sim? 
A - Sim. Si… porque claro, porque sempre ia por um lado que não tinha que ir. (Ruídos de fundo de crianças) 

Porque… 
E - Acha? 
A - Claro! Que nunca fazia caso a lo que me diziam. 
E - Hum, hum. 
A - Se me diziam pois…: “− Isto es melhor para ti.” E eu dizia: “− Pois… não, pois não por aqui.” E claro, 

sempre tenia la, sempre tenia la cosa essa, de levar com… a contrária, no? Se me diziam que una cosa era boa, eu dizia 
que não, que era… era… não sei. 

E - Que coisas assim… marcantes, dessas decisões que tomou, que agora acha que a fazem agora dizer que… 
lhe trouxe desvantagens? (Pausa) Quer dizer, que coisas é que, agora, que eram melhores… 

A - Agora por exemplo… 
E - … que na altura não fez, contrariou? Por exemplo ter, o não ter estudado mais…? 
A - Não ter estudado mais, por exemplo. 
E - Acha que foi… 
A - Sim. 
E - Se voltasse atrás… estudava mais!? 
A - Estudaria mais, sim.  
E - Hum, hum. 
A - Sim, sim, sim. Sim porque… porque reconosco, reconosco que, que, que sim. E todo, e me, me duele mucho 

todavia, hã? Não haver estudiado. Si. Me duele mucho! (Tom de lástima) Essa é una de las cosas que, que me sigue 
doliendo. 

E - E, m… mas tem que ver com o quê? 
A - Com o sentir-te… 
E - Com  a sua irmã? 
A - Com o sentir-te bem! 
E - Hum, hum. 
A - Não tem que ver, no é estar relacionado com, com… nem com minha irmã, porque a minha irmã está bem 

e… 
E - Hum. 
A - … tem… no. Não está relacionado, está relacionado comigo misma. 
E - Hum, hum. 
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A - É não sentires-te bem contigo misma. 
E - Hum, hum. 
A - No hacia a los demais, entendes? 
E - Hum, hum. 
A - Contigo misma.  
E - Acha que, que conseguia e portanto podia ter feito! 
A - Sim. 
E - Não é? 
A - Sim, sim. 
E - Posso dizer   não sei se estou a interpretar mal  que acha que desperdiçou daí? 
A - Sim. 
E - Aa… estou a interpretá-la bem? 
A - Sim, sim, sim, sim, sim, sim. 
E - Não quero estar a… 
A - Não, não. Sim, sim, sim, sim. 
E - É nesse sentido que… 
A - Sim, eu acho que sim. Sim. 
E - Hum, hum. 
A - Sim e já te digo, no es, não está relacionado com, com, com… com ver a… minha irmã que está bem, ou, ou 

o meu irmão, ou… não está relacionado as… a… a com, as… hacia ellos. 
E - Hum, hum. 
A - Está relacionado com a minha, com minha, com a minha pessoa. 
E - Hum, hum. 
A - Comigo misma. 
E - Com a sua realização? 
A - Sim. 
E - É isso? 
A - Sim. Sim, sim, sim. 
E - E que outras decisões é que acha que tomou e que se fosse hoje…? 
A - Uma, outra decisão que tomei que não tinha que… 
E - Que não foram, que não foram as melhores, digamos. 
A - Por exemplo eu… vir “ṕ a”, “ṕ a” Espanha. 
E - Sim? 
A - Sim. 
E - Como é que isso foi? Conte lá. 
A - Aa… vir para a Espanha foi também uma decisão dessas que tomei yo disse: “− Vou para Espanha.” E cojila 

maleta e vim para Espanha. 
E - Mas, já depois de viver no Porto!? 
A - Não, não! Isso já é depois, muito depois! 
E - Muito depois. 
A - Si. 
E - Portanto já… Como é que foi, então? 
A - Então… 
E - Viveu no Porto, não é? 
A - Eu vivi no Porto. 
E - Dois anos. 
A - Sim. 
E - Não? 
A - Sim. Luego… 
E - Sim. 
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A - … do Porto fui para a… para Lisboa. 
E - Ah! 
A - Logo estive trabalhando em, em… numa empresa… 
E - Sim. 
A - … em… em, em… cerca de, de… de… de Estoril, entre Estoril e Cascais? 
E - Sim. 
A - Sim. Em Trajosse. 
E - Trajouce!? Sim, sim. (Tom de riso) 
A - S… sim? 
E - Sim. 
A - Conheces Trajouce? 
E - Conheço, porque eu trabalhei… em São João do Estoril. 
A - Em São João do Estoril? 
E - É aquela zona ali… que engraçado! 
A - Pois estive a trabalhar em Trajouce. 
E - Sim, senhor. 
A - Has ido alguma… alguma vez falado em “Abitron?”? 
E - Não, isso é que não. 
A - “Rauchete”? 
E - Isso é que não. 
A - Não? Pois aí trabalhei eu. Estive a trabalhar aí. E foi a trabalhar aí, com… não me queriam deixar ir os meus 

pais, também; porque, claro, no Porto tinha, tinha… a, a… 
E - A família. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … a família e aí não tinha nadie. 
E - Era uma empresa de quê? 
A - Era uma empresa de porcelanas técnicas. 
E - Ah! 
A - Estive a trabalhar na… 
E - Estrangeira? 
A - Sim. Alemana. 
E - Ah! Pois. Daí esse, esse nome que disse. 
A - Sim. “Rauchete”, se chamava e é… era uma, era uma das empresas que eram de los mesmos sócios, pero 

eram separadas, las duas empresas: uma era “Abitron?” e outra era… a, era a “Rochete”. E aí estive trabalhando em 
la… no escritório, também. 

E - Hum, hum. 
A -  E é… 
E - Como é que chegou a essa proposta de emprego? Como é que soube… 
A - Através de um… de um, de le economista, de um economista de la empresa donde estava trabajando no 

Porto. 
E - Hum, hum. 
A - Um dia falando com ele, e me disse: “− Pois hay.” Digo… porque me disse: “− Vá… aqui este trabalho para, 

para a senhora.” Para a menina, não? 
E - Sim. 
A - No… no é um trabalho que pode realizar-se, pois era um trabalho, pois, pois, tal e assim hablando um dia me 

disse: “− Pois eu conheço um…” (Que ele também era economista dessa, dessa empresa)… 
E  - Hum. 
A - “… em tal sítio e necessitam de una empregada de, de escritório.” Lhe digo: “− Pois, diga lá à su patrão a ver 

se quer uma.” (Tosse) E fui para lá, fui à entrevista e fiquei. 
E - Hum, hum. 
A - E aí estive. Trabalhando. E logo foi, quando estive aí nesse tempo, foi quando conheci o meu marido… 
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E - Hum, hum. 
A - E aí foi quando comecei, foi quando comecei a tener problemas com a minha família, com… e logo fui outra 

vez para Bragança, deixei o trabalho. 
E - A sua família não gostou que fosse para Lisboa, não é!? 
A - Primeiro não gostou que fosse para Lisboa, logo não gostou… 
E - Aa… mas todos da sua família? Ou só… alguém em particular? 
A - Todos. 
E - Todos, a sua irmã… o seu irmão… 
A - Hum, hum… 
E - A sua mãe… 
A - Todos.  
E - Pois. 
A - Não gostaram. 
E - Não queriam que fosse para Lisboa. 
A - Não. 
E - Pronto. E depois esteve quantos anos em Lisboa? 
A - Em Lisboa? 
E - De armas e bagagens… não é? (Tom de riso) 
A - É, foi com armas e bagagens. 
E - Aí vou eu… (Risos) 
A - Em Lisboa estive… (Pausa) Até setenta e sete, setenta… no, setenta e sete no, setenta e sete, sim. 
E - Dois, três anos, não é? 
A - Sim. 
E - E… aí conheceu o seu… marido!? 
A - E foi quando… e  aí fiquei embaraçada de M.. 
E - Sim. (Tom de riso) 
A - E foi aí… 
E - Aconteceu… 
A - … aí foram os problemas. 
E - Sim. Mas, por, por o ter conhecido? 
A - Foi por estar embaraçada. 
E - Ah! 
A - Pois, foi por eu estar… porque meu marido era estrangeiro. 
E - Ele era Alemão!? 
A - No. 
E - Não. 
A - Era, tenia… nacionalidade Mexicana. 
E - Hum. 
A - (Tosse) E é… tenia… a nacionalidade era Mexicana. 
E - Sim. 
A - Mas havia, se havia criado em Estados Unidos e, e em… e em Portugal, porque a sua família era, era… era 

Port… bueno, não eram Portugueses, pero haviam vivido sempre em Portugal. 
E - Sim. 
A - E… 
E - Trabalhava aí, nessa empresa? Numa dessas empresas? 
A - Não. Entonces ele não estava trabalhando. O problema era esse, que também não estav… não estava 

trabalhando, o meu marido. 
E - Como é que se conheceram?! (Tom de curiosidade) 
A - Conhecemo-nos… 
E - Desculpe lá, mas…  
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A - Sim. 
E - … essa história é muito bonita! (Risos) 
A - Sim. Porque e… eu quando fui a trabalhar para esta empresa… (Tosse) como não tinha nada, nem, nadie 

conhecido aí na… em… em… estive vivendo no Estoril e una, num… hotel; já sabes nesses hoteis pequeninos, 
numa, numa residência? 

E - Sim. 
A - De, de… no Estoril e essa residência, pois, se, la, la… la empresa onde trabalhava eu, mandava a todos la 

gente que venia da Alemania e isso, mandava a… a essa empresa, no? Então como não tinha eu piso, nem tinha nada, 
pois eles me pagaram durante un año a… a residência. Para, dormia e… e s… e é… dormia e claro… 

E - Pequeno almoço!? (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … o pequeno almoço e, e a… e o jantar. Porque logo a comida fazia na empresa. 
E - Pois. 
A - E o meu marido entonces estava hospedado aí também. 
E - Ham, ham! 
A - E aí nos conhecemos; como eu não tinha nada com quem falar, filha, ele era solo, era o único que falava 

Português, os demais não falavam Português.(Risos) 
E - Eram Alemães, os outros? (Tom de riso; Riso de Amélia) E como é que foi? Engraçaram-se logo no 

início…? Ou… 
A - Não! No início não! Começámos assim pouco a pouco, pois vamos a tomar uma copa, vamos por aqui, 

vamos por aí e assim foi. 
E - Hum, hum. 
A - Sim. 
E - Engraçado! 
A - E claro! E logo já quando… (Tosse) quando eu estava… fiquei embaraçada e tal, foi quando o… os meus 

pais se, se inteiraram e tal e, e é… 
E - Mas isso já foi passado… para aí quê? Já o conhecia quê? Há… há um ano? 
A - Sim! 
E - Já o conhecia há um tempo . 
A - E então foi quando… foram um dia os meus pais e a minha tia, esta do Porto, e chegaram para lá e disseram 

que… como iba yo a estar aí embaraçada e… tão leg… tão longe deles! 
E - Hum, hum. 
A - E… e à demais o meu marido não tinha trabalho! E “atão” que me fosse para casa. 
E - Para ter a… a criança… 
A - Sim. 
E - … com apoio e condições. 
A - Sim. E… 
E - Diga-me lá, desculpe lá, queria ter, queria… engravidar ou não queria? 
A - Não tinha tal vontade, no! 
E - Não. Foi… aconteceu, pois. 
A - Aconteceu. 
E - Porque às vezes, não é? 
A - Não, não, não, não, não. 
E - As mulheres engravidam… 
A - Não, não, não, não, não. 
E - Não foi o caso. 
A - Não foi. Não, não foi porque quisera. 
E - Pois. 
A - Logo iba bem, bem, bem e coso, pero, não foi por vontade, hã? E… 
E - Mas quis ter a rapariga!? 
A - Claro! 
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E - …neste caso sabemos que é uma rapariga… 
A - Sim. 
E - … na altura ainda não havia ecografias! (Tom de riso) 
A - Não. (Riso de E.) Hum… pero, quero dizer que então fiquei l… fiquei muito deprimida e estava eu com 

bastante… mal; tinha uma depressão bastante… 
E - Quando soube que estava grávida? 
A - Sim. 
E - Foi difícil? 
A - Sim, foi difícil. 
E - Hum. 
A - E entonces, entonces, pois, como tinha uma família que, que são, que são… se me esqueceu dizer: tenho uma 

família que são, dizia o meu marido que ao lado de, ao lado de… de… do Salazar não eram nada, hã? (Pausa no 
discurso) 

E - O Salazar ao lado deles… 
A - Sim. 
E - … não era nada! (Tom de riso; risos) 
A - Como bom, como bons Portugueses. (Risos) 
E - Dizia ele! (Tom de riso; risos de ambas) 
A - E entonces… 
E - Então e na altura, quando soube, desculpe lá! Também agora tem aí uma rapariga jeitosíssima, não é? 
A - Sim. 
E - Na altura disse-me, desculpe estar a perguntar… 
A - Sim. 
E - … que essa foi uma fase um bocado mais complicada… 
A - Sim. 
E - … da sua vida. Como, quando soube falou logo com ele? 
A - Sim! 
E - Sim. 
A - Sim, sim, sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim. Não falei foi com, com a minha família, mas com ele sim. 
E - Primeiro, pois. 
A - Sim, sim, sim. Sim. 
E - Porque entendiam-se bem!? 
A - Siim! Sim, sobre isso não havia problema… não houve problema… 
E - Sim. 
A - … nenhum! 
E - E ele, quando soube? 
A - Sim! Não, sem problema nenhum. 
E - Ficou contente? 
A - Sim! A que fiquei mal, fui eu! 
E - E os pais dele? 
A - No tinha, no tinha pais. 
E - Pois. Ah! Pois. 
A - No tinha pais. 
E - Mas ele ficou contente!? 
A - Si. Sim, ficou contente, sim. La que no ficou contenta fui eu, mas… 
E - E porquê? Como é que foi isso? Por causa da pressão dos seus pais? 
A - A pressão dos meus pais… o problema… 
E - Ou… !? 
A - Hum… ele também t… não tinha trabalho. (Suspiro) Não me sentia eu bem. E então foi quando chegaram, 

um dia o…, a minha tia, esta do Porto. 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 5.ª PARTE - APÊNDICE10 -5 – ENTREVISTA DE  AMÉLIA  E  FILHA 

 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

34 

E - Não tinha pensado em ter filhos? 
A - No. No tinha pensado em… então. 
E - Então, pois. 
A - Então não tinha. 
E - Ainda não, não era uma coisa… 
A - Não! Entonces foi como um sopetón… como… foi como um, então foi como, como que se desarregla todo. 

Mas, mas não é uma das coisas, também que, que fiz mal, então. (Tosse) Também foi, também foi uma, essa, isso, 
porque… chegaram os, os meus pais, aa… a minha tia, esta do Porto, que era… como una segunda mãe para… para 
nós, porque foi sempre uma… foi a tia sempre que está, sempre, foi a tia que esteve aí sempre, quando la mãe não 
estava, estava la tia. Era como a segunda tia, como a segunda… 

E - Mãe. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … mãe, no? 
E - Sim. 
A - Entonces, esta tia era como um… 
E - A irmã da mãe!? 
A - Irmã da minha mãe. 
E - A que esteve em África, não? 
A - Não, outra. 
E - Era outra. Hum. 
A - Aa… 
E - Sim, sim, diga, desculpe! 
A - A minha mãe é já, é a mayor, é a segunda… a segunda… filha, no? E, e é… e esta era, ela sempre hay sido 

muito decidida, ela sempre muito cosa… um dia chegou “ṕ a” a, foi para a, “ṕ a” lá, “ṕ a” a… “ṕ a”… que entonces 
eles viviam, yo e o meu marido estávamos viviendo em Cascais. 

E - Ah! Porque entretanto a dada altura passaram a viver juntos. 
A - Logo. Logo passámos a viver juntos… 
E - Sim. 
A - … em Cascais. 
E - Hum. 
A - E chegaram um dia para lá e… e… 
E - Foram a Lisboa, mesmo! 
A - Sim, sim, sim, sim! (Tom de exclamação) Se a minha tia, como tinha as viagens grátis… (Risos de ambas) 

Porque o meu tio vive, trabalhava na… (Tom de riso) … no caminhos de ferro… (Risos; gargalhada de E.; risos;  fala 
imperceptível em tom de riso) 

E -Mas, mesmo que não tivesse as viagens grátis ela tinha ido na mesma! O que é que lhe parece? (Tom de riso) 
A - Sim. A mim parece-me que sim. (Tom de riso; gargalhada de E.) E foi para lá e disse: “− Vá, a fazer as 

maletas e vens, vens “ṕ a” coiso.” E fizeram-me despedir de a, do… do trabalho. 
E - Hum, hum. 
A - Que entonces eu me despedi do trabalho, claro! 
E - Hum, hum. 
A - E levaram-me para Baganç… para Bragança. 
E - No trabalho eles sabiam que “́ tava” grávida? 
A - Sim, sabiam. 
E - E não, como é que  eles reagiram? 
A - No, no, no, não tinha problema nenhum. Sem problema nenhum, pois hay, foi una de las cosas, una das 

cosas, também, que, que logo pensas disso, pois claro foi num arrebato desses de,… cosa, que estava eu deprimida. 
E - Hum, hum. 
A - Claro, quando tu t́ as deprimida, que t́ as fora, não tenes a nadie que, que, que te apoie, porque então se es, não 

tenies a nadie e, e chega la família e te disse: “− Te venes para casa, deixa o trabalho, porque em casa estas melhor”, e 
te montam um monton de peliculas e tal… bom, e te pilham e te levam, porque se, entonces eu não estivera nessas 
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condiciones aa… havia dicho: “− No. Estoy aqui e me voy a aguentar com tudo lo que venga e se me quereis hechar 
una mano, me hechais la mano, pero eu aqui!” 

E - Hum, hum. 
A - E me hubiera quedado con el trabalho e não tenia problema nenhum.. porque, incluso en el trabalho havia até 

à… guarderia e tudo… 
E - Hum, hum. 
A - … não tenia nem problemas de, porque entonces não te podiam despedir, porque estavas embaraçada! 
E - Hum, hum. 
A - Agora não sei como será, pero entonces… 
E - E no trabalho gostavam de si!? 
A - Si, si, si, si, si, si, si. 
E - Gostavam do seu trabalho!? E tinha condições para governar a casa!? Com o seu marido!? 
A - S… bueno, mal, pero… bueno, tiravas. 
E - Hum. (Ruído de isqueiro a acender) 
A - Hum, hum. (Ruído de isqueiro a acender) 
E - Mas para a época… (Ruído de louça) Aa… disse mal porque ele não trabalhava! É isso? 
A - Claro! 
E - E era a única, não é? 
A - (Tosse) Claro! 
E - Portanto, ele não trabalhava nem… nem às vezes… pequenos trabalhos, não? 
A - Não! Ele, ele tinha una aportación, aa… aportava, por ejemplo, el dinero del alquiler del piso, porque ele havia 

tenido… havia, tenia dinheiro por herencia, no? De… de su madre que havia dejado un dinheiro, pois tenia um 
dinheiro e tal a aportava el dinheiro, pois, para, para alquier del piso e para cosas assim, pero… 

E - Ele tinha estudado? 
A - Tinha a… havia a… no mesmo que eu. 
E - Sim. 
A - Sim. 
E - Mas não, não trabalhava, claro! 
A - Na altura não trabalhava porque havia salido también de, pois… havia tido, também, uma vida muito… um 

pouco rara. (Pausa) Havia tenido, também, bastante una, una… una vida um pouco… 
E - E, portanto, aa… considerando essa, essa fase, não é? Sendo a, a Amélia que… trazia o dinheiro para casa… 
A - Hum! 
E - … digamos assim. 
A - Claro! 
E - Regularmente, era, não era? 
A - Claro! Era, eu é que estava trabalhando. 
E - Mas dava para viverem!? 
A - Dava, mal! Mal! 
E - Ou seja, na época…? 
A - Mal, mal! 
E - Mal. 
A - Mal, mal. 
E - Acha que mal! Mas na época, o que a Amélia ganhava, não lhe estou a perguntar quanto, mas… 
A - Sim. 
E - … o que ganhava na época, para uma pessoa que trabalhava, era razoável!? 
A - Sim! Claro, era lo que se pagava entonces “ṕ a”… então “ṕ a”  pess… a, a… a la gente que trabalhava. Era o 

que…, pero… 
E - Portanto, não acha, não se pode dizer que ganhava pouco! A Amélia!? 
A - Não, não! Era o, era o que estipulado… 
E - O normal!? 
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A - … o estipulado por la lei! 
E - Pois. 
A - Então… (Tosse) 
E - O problema era… haver duas bocas, não? 
A - Claro! 
E - E mais uma… 
A - E mais, e uma uma, claro! 
E - E a sua família então… veio… queria… queria que tivesse o bebé com outro conforto, era isso? 
A - Sim. Sim claro, ṕ ra… 
E - E com apoio. Disse-me… 
A - … era para, para logo pero, claro! Pois, eles acordaram… de… el bébé con otro conforto pero estavas 

também tu! Tu pessoa; que a mim, claro! Luego, luego me há ido “ṕ a” cas… estava em casa de meus padres logo 
p… dizes: “Pois tu, lá criatura não falta nada e tu quê? Tu que haces? Depender de los padres, entonces?…” 

E - Hum, hum. Hum, hum. 
A - E foi nessa época, quando… entonces, eu tive, he tenido a mi hija… 
E - Hum, hum. 
A - … e é… e… e, e há; digo: “− Ba, hay que me passar a trabalhar!” 
E - Hum, hum. 
A - E passei a buscar trabalho e entonces ja los trabajos e passavam a estar mal e em pa… então já não se 

encontrava trabajo assim tão fácil. E entonces… 
E - O seu marido? Foi consigo para cima? 
A – Não, ficou, pero luego… 
E - Ficou em Lisboa! 
A - … pero luego foi! (Risos) 
E - Como foi que… 
A - Ficou em Lisboa pero luego… (Tom de riso) não parou hasta que foi, “ṕ a” lá. (Risos) 
E - Sim? Como é que foi? Foi ele, que tentou, foi a, a Amélia…? 
A - Foi ele! Ele. 
E - Foi ele? 
A - Claro! 
E - E os seus pais? 
A - Ui! Fatal! Fatal. Isso, cada vez que lhe veian, fatal! 
E - Não gostavam dele! Ele não ficou em vossa casa!? 
A - No. 
E - Nesse, nessa fase. 
A - No. 
E - Pois. Os seus pais não queriam. 
A - No. E então foi quando yo um dia… 
E - E, e o problema era… Mas conheciam-no? Chegaram a…? 
A -Sim! Chegaram a conhec…  
E - A conhecer e… 
A - … a conhecer-lo! Sim. 
E - A conversar com ele e… 
A - Sim. Sim. 
E - E o que é que eles diziam que não gostavam dele!? 
A - Não gostavam porque, primeiro porque, em primeiro era, era, ele… ele, porq… 
E - Porque viam a filha feliz com ele? Ou não? Sim! Não? 
A - (Tosse) Numa… 
E - A Amélia gostava do seu marido, não era? 
A - Sim! Sim, sim. Pero ellos, pois, encontravam de que não era la persona adequada “ṕ a” mim. 
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E - E porquê? Porque é que eles… 
A - Porque não tinha, não tinha trabalho… 
E - Sim. 
A - … e… e, e… encima, era estrangeiro! 
E - Sim. Eles queriam outro tipo de pessoa! 
A - Eles quer… 
E - O que é que acha que eles queriam para marido para si? O que lhe parece? 
A - Marido para mim, sempre, sempre tiveram, sempre tiveram la mania de não deixar-me… ter um… o novio 

que a mi, que eu queria. Sempre era o novio que eles queriam. 
E - Hum. E o que é que acha? Que tipo de pessoa? 
A - Era sempre, pois uma pessoa com, eles sempre pretendiam para mim uma pessoa, pois, com um emprego… 

fixo, com um… um soldo fixo, uma pessoa, pois, que me pudera, pois isso… mantener, pois… sempre han tenido 
essa mania. 

E - Hum. 
A - Eles qualquer persona não lhes servia. 
E - Hum. 
A - Sempre pretendiam, pois… (Pausa) algo mais. 
E - Acha que queriam uma pessoa, digamos, não sei se estou a empregar a expressão, de um meio… igual ou 

superior!? 
A - Isso era. 
E - Seria? 
A - Sempre igual ou superior. Sempre. 
E - E achavam que o seu marido não estava aí nesse… 
A - Não estava em las condi… ness… nessas condiciones. 
E - Hum. 
A - Sempre; porque lembro-me, porque, fija-te, que havia um, um, um rapaz já aí de, vizinho nosso… 
E - Hum. 
A - … que o pobre, andava todo el rato atrás de mim. (Sorriso de E.) Era… eu sempre me, me… me rio a veces 

com minha, com a minha filha porque a minha mãe têm aí fotos e… e cosas de, deste, no? Me mandava quando 
estava, pois foi a fazer a… a… a… o serviço militar para… África e luego me escrevia muito e… me dizia a… a 
dizer-me… a minha filha disse: “− Que era tu novio?” Digo: “− No, este no era mi novio.” Digo. Ele era novio mio, 
yo su novia no era! 

E - Sim, sim, sim, entendo. Ele… (Tom de riso) 
A - Sim. 
E - … convencido que acabava por vir a… 
A - Sim. 
E - … aceitá-lo. A Amélia aceitá-lo. 
A - Pois, n… e, e era um rapaz a… majissimo, no? E porque entonces, pois mi madre no, no, no… pois no era 

um novio bien para mim porque, porque era de pi… era, era empregado de una… de una… de uma… de uma tenda. 
E - Sim. 
A - De uma loja. 
E - De uma loja. 
A - E claro, não tinha estudos nem nada como… e, e, e a ver, para isso havia estado estudiando eu e havia… 

preparado, (Imperceptível) me havia preparado ella para que agora for a a casarme com um que não tinha nem 
estudos, nem… nem nada. Que hoje em dia !fíjate!, hoje em dia que es… muito melhor um homem seja uma pessoa 
que esteja empregado numa tenda de una persona que tenha estudos. Verdade que eles então eram, eram assim. 

E - Hum, hum. 
A - E ela não via como um… que… não via que era um futuro para mim. 
E - E não trabalhando o seu marido nessa época… 
A - É pior todavia. 
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E - … quais eram as qualidades que, para si, o seu marido tinha? 
A - Qualidades… si, não sei. Qualidades… era uma boa pessoa. (Pausa no discurso) 
E - Ou seja: para si, o facto de ele não trabalhar não foi um obstáculo!? 
A - Não, não tinha obst… 
E - Não é? O que é que gostou dele? Pronto, a gente quando gosta não, nem sempre sabe explicar, mas… 
A - Não, não, não te sei explicar… 
E - O que é que… 
A - … também. 
E - Mas o que é que… 
A - Não te, não te sei explicar, também o que, qual era a…; também, não estava eu enamorada, nu… nunca, no 

est… nunca estuve enamorada, também lo que quer dizer enamorada, enamorada, nunca estuve. 
E - Hum, hum. 
A - Agora, era porque era, era um… era… 
E - Pois. 
A - Não sei. Pois, era una persona, uma pessoa culta. 
E - Hum, hum. 
A - (Tosse) Era… no se, não te posso dizer assim mais… Porque tam… também mais, no, yo te digo: não estava 

enamorada, enamorada… 
E - Hum, hum. 
A - … o que era enamorada. 
E - Hum, hum. 
A - Eu gostava, pero lo que era… 
E - Não foi assim uma paixão!? 
A - Não. 
E - Hum. E ele era atencioso? Consigo? 
A - Sim! Sim… (Pausa) É, era… a, a… mas, yo creio que também havia, havia la, la… la rebeldia, essa minha, 

também hacia mi família, no? Que disse: “− Pois a vós outros não gusta, pois eu mais todavia.” No? 
E - Hum, hum. 
A -Eu, eu sempre hay tenido como um, una, um… não sei, isso eu não sei explicar mui bien porque algum, no 

fundo tendrá algum motivo, no? 
E - Hum, hum. 
A -Porque eu siempre hay sido rebelde, hacia mi família; quando ellos diziam no, yo dizia sim. 
E - Hum, hum. 
A - Nunca, nunca hay sabido porquê, porquê és isso. À lo mejor porquê, porque, tão pouco no… não foram muy 

carinhosos comigo. 
E - Hum, hum. 
A - À lo mejor faltou aí isso. Eu… 
E - Acha? 
A - Yo creio que sim! Yo creio que, que les faltou o carinho, hacia mim. A la atención. E já te disse, te he dicho 

antes que: la del médio… 
E - Hum, hum. 
A - … que nem para um lado nem para o outro hay ido. 
E - Hum, hum. 
A - Eu creio que há sido isso, sempre. 
E - Acha que estavam muito, muito ocupados com outras preocupações? 
A - Eu creio que sim. Eu creio que… que faltou… não, n… no… não posso dizer que me faltaram, pois no 

sentido de, de, de… de, de, de… ou que es… manutención… pois… essas cosas, não? 
E - Hum, hum. 
A - E… e… de, pois que na… que necessitavas qualquer coisa e… e siempre tenias mais ou menos, se não era 

agora era amanhãna, pero logo te dava, no? Pero logo, eu creio que el factor carinho hay a… a… hay falhado. (Ruídos 
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de crianças ao fundo) Que no… mi madre no hay sido una mulher muy… muy carinhosa. Mi padre, pois, tan pouco. 
Era mais… se queres, era menos autoritário que mi madre, porque mi madres era… sempre assim autoritária… 

E - Hum, hum. 
A - … e lá quien llevo sempre la batuta ha sido mi madre. Mi madre era la… la… si. La que llevava la… la renda 

de, de tudo. E é… é… 
E - Uma mulher de armas, não é? 
A - Sim. 
E - Como se costuma dizer. 
A - Sim. E yo creio que, que aí… mi padre não era autoritário, pero, yo creio que aí foi… factor carinho. 
E - Hum, hum. Acha que o facto de o seu pai ter saído que pode ter tido influência? A sua mãe ter estado sozinha, 

com vocês e ter que… 
A - Puede que sim. 
E - Hum, hum. 
A - Puede que sim. Que haya sido una de las cosas de ella tener que hacer de madre e de padre e… e já te digo: o 

meu padre era mais band… era blando. 
E - Hum, hum. E quando o seu pai estava, era diferente? 
A - Hum. Sempre, que mi madre sempre ha llevado… 
E - Hum, hum. 
A - … la… cosa, era, era la que ponia, disponia, la que mandava em mi padre e em nosotros. (Risos de ambas) 
E -  (Tentando traduzir a gestualidade de Amélia em oralidade) Mulher de armas! (Tom de riso; riso) 
A - No sé se era de armas, pero… (Tom de riso; riso de E.) … lo que dizia, lo que dizia mi marido: “El Salazar à 

la, à la…” 
E - O Salazar ao pé deles… 
A – (Traduzindo a gestualidade de Amélia em oralidade) Nada! 
E - Não era nada! 
A - Pero, siempre han sido assim las mujeres, de la parte de la família de mi madre são todas assim. 
E - Sim? 
A - Sim. 
E - Que curioso. 
A - Sim. São todas muy autoritárias. Todas. 
E - E acha que isso trás vantagens, ou desvantagens…? O que é que acha disso? 
A - Hum… Eu… 
E - Curioso! Não é? 
A - Yo creio que tiene que estar repartido, non? 
E - Hum. 
A - (Pausa) Pero… siempre han sido muy autoritárias las mujeres. No se porquê? 
E - E acha que, que as outras mulheres em que, em que está a pensar, não é? 
A - Sim. 
E - Que também aa… a… em relação ao afecto com os filhos que também havia assim… que era semelhante? 
A - São bastante parecidas, todas, hã? 
E - Que havia afecto, mas pronto não… 
A - Sim. São bastante parecidas, todas. 
E - Hum, hum. 
A - Não sei se ellas eram assim, também, porque… porque há… em, em, em casa de mis abuelos ha sido al 

revés e ellas, e ellas han hecho esso desde um princípio, porque, não sei se é porque em… é… mi abuelo… 
E - Hum, hum. 
A - … era ele… é… el macho; era ele que mandava. E a minha abuela sempre ha sido la, la que… la que estava 

aguentando à… 
E - A passiva. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - A passiva, no? A minha avó.  
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E - Hum, hum. 
A - Não sei es, se já desde pequena han visto isso e… e logo quando de mayores han hechado al revés? 
E - Hum, hum. As três irmãs…? 
A - Las três… 
E - Portanto…?  
A - Si, si, si. 
E - Hum. 
A - Quitando una, una delas… quitando una delas, que es la más… la más passiva, las outras el… mi tia… F., mi 

madre e mi tia, mi tia A., las, estas três son igualitas, igualitas. Sempre han… lo que he dicho, sempre han dado com 
maridos, menos mal que han dado con maridos… majos . (Risos de ambas) 

E - Acha que são mulheres especiais!? 
A - Sim, sempre han, han tirado ṕ adelante, ellas .  
E - Hum, hum. 
A - Siempre. Na casa de mi, de mi madre, mi madre siempre ha sido ela la que… que há posto e disposto e ha 

hecho tudo. 
E - E na época delas, isso era costume? Para além de, de estar agora a pensar, não é? 
A - Hum, hum. 
E - Que isto, à medida que vamos pensando é que vamos… às vezes, não é? 
A - Sim. 
E - Aa… ligando as coisas. Aa… portanto, acha que entre as três que havia essa semelhança? 
A - Sim. 
E - Não é? Mas, nesse tempo, na época delas, haveria outras mulheres ou acha que elas eram diferentes? A sua 

forma de ser era diferente da, do que era comum na, naquela época? 
A -Yo cre… yo creio que elas eram diferentes, hã? 
E - Eram diferentes. 
A - Para aquella época, delas, yo creio que ellas eram diferentes. Sim. 
E - Acha que eram mais independentes? 
(Interrupção da gravação para virar a cassete) 
A - Ahora no se es porque han encontrado maridos que se deixavam manejar, yo creio que também la, han 

tenido essa suerte! 
E - Hum, hum. 
A - Pero, ellas sempre han disposto, hã? Sempre han hecho las coisas a su maneira. (Ruído de cão a ladrar) 
E - Hum, hum. 
A - Porque yo me iba a la casa de mi tia A., esta que… no Porto, e é lo que dizia ella. 
E - Hum, hum. 
A - Aunque el marido muitas vezes arreganhava e hacia que isto, hum e… tal… 
E - No fim… 
A - No fim se terminava haciendo lo que ela dizia. E em mi casa igual. 
E - Isso em relação a quê? Educação dos filhos…? Aa… compras de coisas para casa…? 
A - Todo, todo! 
E - Tudo!? 
A - Todo! Todo. Porque… 
E - Decoração da casa…? 
A - Todo! Todo! Todo, porque mi… mira, mi… mi tia A., hasta lo que ella dizia, tu tenias que ponerte, lá está, tu 

tinhas que hacer el penado que ella dizia. (Risos de ambas) Mi madre nisso ja não era, não era assim. Mi madre, mi 
madre era… ja nos, por exemplo la, la hora de vestir-nos, nós outras, quando éramos jovens, mi madre, pois é… nós 
outras lhe dizíamos: “− No me gusta esto, me gusta…” Mi madre le dava igual que fueras com minifalda, que fora 
com, com mini short, ou se levavas la falda até  baixo, ela lhe dava igual; a ti te gustava e… e é… e é… 

E - E usava-se. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A - … e se usava!… 
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E - Pois. 
A - Ella, ella encantada de que tu, pois ela não nunca te dizia que… te dizia: “− Me gusta mais, me gusta 

menos…” Pero, nunca te ponia pegas p ́ a… 
E - Hum, hum. 
A - … “ṕ a”, “ṕ a” nada, no? Nem que, nem, nem… nem el peñado , nem el color de pele, nem nada, nada; pero 

mi tia A. sim! Mi tia A. era, era…: “− Este penado no me gusta, porque te tenias que hacer hacia al lado e te tenias que  
hacer mudado ṕ arriba, porque te tenias que poner ṕ abajo…” E iba a la peluquera e le decia: “− ” Porque si, porque 
tenias que poner e lo tenias que hacer esto e ponias aquello…” “E tenias que ponerte el traje esto porque te quedava 
bien porque el otro te quedava no se quantos.” (Riso de E.) Tenia problemas… 

E - E acha que esse tipo de… 
A - … com, com mi prima que, mi prima es, es… es de mi idade, tenho uma prima que é de mi idade, e… mi 

prima se casou, precisamente, muy jovem precisamente por, por, por el carácter de mi tia que era… que era muy, 
muy, muy, muy, muy… (Pausa) tenia muchos… en controlarse las dos, por isso. 

E - Era muito controladora! 
A - Sim. (Pausa) 
E - No seu caso, acha que essa forma da sua mãe ser, era consigo, era com a sua irmã!? Também? Era assim em 

casa, não é? 
A - Sim. 
E - Pois. 
A - Hum. 
E - E que, o que é que acha que isso… aa… como é que acha que isso… influenciou, se é que influenciou; 

talvez, não? Aa… a si e à sua irmã e ao seu irmão!? Na formação da vossa pessoa? Cada um de vocês. 
A - Eu creio que nós, nós salimos um pouco também, assim um pouco. (Risos) 
E - Acha, portanto que foi… vantajoso para vocês? 
A - Eu creio que não! 
E - Num balanço global… 
A - Num balanço global, eu creio que não! 
E - Hum. (Pausa) 
A - Por exemplo mi, mi hermana sigue tenendo, sigue el mesmo carácter de, de… de, de mi madre. 
E - Hã! 
A - Lo que passa es que… pff!… Há vezes que… que no puede! Pero si pudiera, si; seguiria… sendo…, es um 

pouco autoritária, também. Mi hermano não es tão… es, es menos autoritário. 
E - E a Amélia está no meio! (Pausa/ Ruído de móveis a arrastar) 
A - Yo também, yo, yo, yo sou mais, me pareço com mais, en la forma de ser, com mi hermano, que com mi 

hermana. Nosotros somos más… más, sim  no momento dado somos um pouco autoritários, pero luego… dejamos 
um pouco más la cosa, no? Pero mi hermana no, es… (Cão que ladra) 

E - E quando diz que não foi bom para vocês em que é que está a pensar? (Cão que ladra) 
A - (Cão que ladra)  
E - Essa educação teve… (Cão que ladra) acha que… que essa mãe, não é? Com essa presença, não é? 
A - Hum. 
E - Estou a ver a sua mãe, com a descrição que me está a fazer, não é? (Tom de Riso; cão que ladra 

continuamente) 
A - Sim. 
E - E depois de ter mostrado a fotografia. (Tom de riso) Portanto, uma mulher, não é? 
A - Sim. 
E - Sempre activa, não é? 
A - Hum, hum. 
E - Como disse. 
A - Sim, sim, sim, sim. 
E - Para ver se eu percebi bem. 
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A - Sim, sim. 
E - E portanto… que tinha sempre energia para tudo… e que… 
A - Hum, hum. 
E - … assumia as coisas, não é? 
A - Sim. 
E - Não, não passava para outros as responsabilidades, pelo contrário, não é? 
A - No, no, no. Nunca, nunca, nunca! 
E - Puxava as coisa a ela. 
A - Sim. 
E - E isso aa… na formação de uma… não é? De uma pessoa… (Pausa) o que é que… trouxe de…? Diz que, 

num balanço global, que não foi bom… Há bocadinho “́ tava” a falar que talvez o afecto, não? Portanto, acha que 
houve mais autoridade do que afecto e dizia que talvez as coisas equilibradas, é nesse sentido? 

A - Sim. Yo digo nesse sentido. 
E - Mas, acha que ela ao ser assim, que vos… educou para serem aa… para irem à vossa vida? Para serem 

autónomos? Ou… ou que essa educação, assim dela, que pelo contrário que… que vos… que vocês tiveram 
dificuldade em se autonomizar da casa dos pais? 

A - (Pausa) No, no creio! No creio que… que esso fue una… hum… no, n… não te sei explicar! 
(Pausa/Hesitação) 

E - Que os educou para serem autónomos? 
A - Yo creio que sim! Yo creio que… 
E - Pensa que sim? 
A - … nesse sentido, ela nos educou para ser autónomos, sim. 
E - E acha que conseguiu? 
A - Sim! 
E - E que foi positivo!? 
A - Sim! Sim! Nesse sentido, sim. 
E - Depois, há outro lado, não é? 
A - Sim. 
E - Da atenção… 
A - Da atenção, sim; sim, claro, porque nesse, claro, nos educou para sermos autónomos, pero… 
E - Sim. 
A - … (Ruídos de fundo) que tanto que… tanto nos educou para sermos autónomos que, mira, yo de… desd… 

sempre, sempre nos hemos aa… sempre nos he…, sempre hemos, desde que salimos de casa, sempre… aa… 
hemos solucionado, nosotros mismos los problemas nuestros; nunca recorremos à, à mis padres para nada; nem mi 
hermano, nem mi hermana, ni yo. 

E - E saíram, relativamente, cedo!? Todos de casa!? 
A - Si. Mi hermana… 
E - Organizaram a vossa vida… 
A - Si, si, si. E desde entoncess nunca hemos recorridos a… 
E - Mais ou menos vintes? Aos vintes? Ou que idade, mais ou menos? 
A - Sim. Por aí. 
E - Sim. 
A - A los vintes. 
E - Hum, hum. 
A - Sempre, sempre… desde que salimos de casa nunca, nunca, nunca mais hemos recorrido a, a… a ningún, 

ṕ ra ningún sentido, hã? 
E - Hum, hum. 
A - A los padres, “ṕ a” solucionar esto, “ṕ a” solucionar aquello. 
E - E para as pessoas da sua geração… 
A - Hum. 
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E - … esse comportamento era comum, ou não? Vocês eram uns filhos diferentes dos outros filhos,  das outras 
pessoas dessa época? 

A - Yo creio que non, que entonces más ou menos cási toda la gente, más ou menos la gente que conocia yo, no? 
E - Sim. 
A - Aunque, bueno, la autoridade, esta, que tenia mi madre pois à lo mejor no, a las outras famílias, à lo mejor era 

el padre! 
E - Hum. 
A - Se em mi casa era a madre, pois, en las otras famílias era el padre! 
E - Hum. 
A - Pero sempre, era, era um, era uma generación bastante autoritária ness…, penso eu. 
E - Hum, hum. A dos pais? 
A - A dos nossos pais. Porque, lo que te digo, se a lo mejor não era la madre, mi casa era el caso que era mi 

madre! 
E - Hum, hum. 
A - Pero… noutras casas de, de las, de la generación mia, pois é, era el padre! Que  total no era lo mismo, pero 

bueno, funcionava de la mesma maneira. Yo creo que eram bastante autoritários naquela época. De qualquer maneira 
eu, eu creio que… não sei se es, se es de, de, de, característica de los Portugueses… 

E - Hum. 
A - … yo creio que são bastante autoritários, no? Porque, yo, po… por exemplo ahora, quando voy a… a 

Portugal e com relación, pois, ahora que conheces, por exemplo la gente daqui… 
E - Hum, hum. 
A - … dos países daqui, e los Portugueses, e yo sigo vendo… los padres Portugueses mais autoritários que los 

daqui. 
E - Hum, hum. (Pausa) Os daqui acha que são mais afectuosos com os filhos!? 
A - E… mais permissivos. 
E - Mais permissivos. 
A - Yo creio que… lo que es mi generación, por exemplo mi… mi hermana, la gente que, que é agora da la 

mesma idade mia e… meu hermano e todos, yo creio que são mais autoritários que aqui; e mi hija, por exemplo, se 
deu conta desse…, desse, dessa, disso. 

E - Hum. 
A - Dess… desse, dessa. São mais autoritários. No se se es… educación… 
E - Hum, hum. 
A - … se es… não sei porquê, pero… la gente daqui es mais permissiva. (Pausa) 
E - E acha que ainda hoje aa… os pais − uma vez que está a falar da comparação, não é −? 
A - Hum, hum. 
E - … que hoje os pais da sua idade, em relação aos filhos, está a dizer que são, acha que os Portugueses são mais 

autoritários que os Espanhóis, os Espanhóis daqui, não é? 
A - Hum. 
E - E acha que continua a haver essa diferença entre autoridade e afecto ou que há uma mudança, nas gerações 

Portuguesas? Portanto, da geração dos seus pais para a sua geração? 
A - (Pausa) Hum… yo creio que isso, que, que todavía siguen menos, son menos afectuosos com los hijos. 

Comparando, te volvo a hacer la comparación com aqui porque, te tengo que comparar porque praticamente, pois, 
vivo aqui. 

E - Hum, hum. 
A - Bueno, praticamente vivo… yo creio que s… son menos carinhosos que la gente daqui. 
E - E comparando a sua geração… 
A - A minha… 
E - …de Portugueses… 
A - … eu creio que sim, que… 
E - … com a geração dos seus pais? 
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A - … que todavia… sim. Hum… 
E - Houve mudanças? Na forma de educar? 
A - Na forma de educar… 
E - Da geração dos seus pais? 
A - Sim, hombre, claro! Tene, tene, tene que haver mudanças, no? Por los anõs. Por tudo, no? Pero é… 
E - Pois, não sei. Não sei porque a sua experiência de vida é única, não é? 
A - Hum. 
E - É por isso que eu gosto de falar; quero falar consigo!  
A - Yo creo… que no ha havido mucho, nesse sentido de ĺ afecto eu creio que les falta, que falta também. Eu 

creio que falta. 
E - Mas acha que houve mudanças. 
A - Sim. 
E - Aa… por exemplo? 
A - (Pausa) Por… hombre, claro! São mais permissivos, também, que nuestros padres porque… entonces… 

entonces no te deixavam ir a ningun sitio. 
E - Hum, hum. 
A - Mira, que estava eu trabajando no Porto, no me deixavam ni ir al cine por la noche! (Risos de ambas) 
E - Isso porquê? Por ser rapariga!? Se fosse rapaz ia? 
A - Eu creio que sim, no? 
E - Hum. Pois. 
A - No sei, porque ta… como na minha família não tínhamos muitos rapazes… a meu irmão deix… , deixaram 

fazer ha… t… tudo. Aa… a nós não! E… e claro! Já sabes que tinhas que estar a casa, em casa às, a las oito, oito da 
tarde ou à las oito e meia, mais tarde possível. 

E - Para o jantar. 
A - Para jantar; se não estavas para jantar… e luego não saias de casa, mais, em todo, em… nem que fora fim de 

semana, nem nada. E hoje em dia não! Hoje em dia que, que… permitem sair, permitem… bastante mais, pero… 
siguem sendo também mais… bastante rectos, no? 

E - Do que aa… portanto, mais autoritários do que os de aqui. Mas acha que aa… os casais, agora da sua geração 
que têm, filhos, têm mais confiança nos filhos, do que os da geração dos seus pais? 

A - Sim. Sim, sim. Eu acho que sim. 
E - E a relação pais-filhos? É mais próxima? 
A - É mais próxima, também! Sim. Mais próxima. 
E - Talvez por isso possam ser mais permissivos?… 
A - Sim. É mais próxima. Sim. Agora, não chegam a ser como los bascos, como aqui. 
E - Hum, hum. 
A - Aqui são mais abertos. 
E - Hum, hum. 
A - Pelo menos a gente que conheço eu. 
E - Sim, sim! 
A - Não te posso falar… 
E - Claro! E estamos a falar da sua experiência. 
A - Sim, sim. 
E - Exactamente! 
A - A gente que conheço eu. 
E - É isso mesmo. 
A - A gente que conheço eu são mais permissivos com…, são mucho mais abertos a c… a, la a gente aqui é 

m… , tem, há mais confiança; padres e hijos que… que, que, yo vejo; lá, também, não conheço m…, também não 
tenho relação… 

E - Pois, mas das pessoas que conhece lá… 
A - Das pessoas que tenho… 
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E - …e das pessoas que conhece aqui! 
A - Sim. 
E - Exactamente. (Ruído de isqueiro a acender) Sim Senhora. (Ruídos de louça) Bom, Amélia, são cinco e 

vinte… 
A - É quê? Tem que fazer alguma coisa? 
E - Não! Mas não sei, aa… não sei é se quer continuar a conversar, que isto… não é? 
A - Eu posso, eu posso continuar. 
E - Pode? 
A – (Vou fazer outro xixi, sim. Tem frio?) 
E - Não. 
A - Não? 
E - Não, não. Estou assim mas é a minha forma de estar…  
A - Hã. Senão ponho a, a… 
(Interrupção na gravação) 

A- A - (…) Coisas mais, problemas que, que tive, no? Sempre assim… 
B- E - Todos temos, não é? 

A - Sim. Passei, passei bom tempo aí. Quando estive aí. (Referindo-se ao período do Estoril) 
E - Já que fala nisso, a si o que… quais são, olhando para trás, quais são os, os bons momentos da sua vida, assim 

que recorda? Esse, por exemplo, foi? 
A - Sim. 
E - Essa fase…  
A - Sim, essa fase, pois… 
E - E desde, desde que era pequenina?… África!… Momentos… que recorda assim com… 
A - Assim, em especial? 
E - Sim. Especiais. 
A - Não tenho nem especiais, não tenho nenhum momentos… tive momentos maus, por exemp… por exemplo 

esse momento quando… quando fiquei… grávida e isso, no? 
E - Hum, hum. 
A - Hum! No tenho momentos, no! Não posso dizer que tive una, nem uma infância com… má!? 
E - Hum, hum. 
A - Nem uma adolescência má!? Não! Não. 
E - Portanto: recorda assim com… quando olha para trás… 
A - Lo recordo tudo muy bonito, muito, muito bem! 
E - Hum, hum! 
A - Entre todas las trampas e todas las cosas que hacia com essas idades, no? Porque andava sempre que… 

hacendo, dizendo mentiras e hacendo trampas e hacendo cosas, porque como los padres no dejavam fazer nada! 
(Tom de riso; riso) A gente tinha de andar… lembro-me de, de… de tabaco, no? Que não podias fumar, não? 

E - Sim. (Tom de riso) 
A - E levo fumando desde os quatorze anos! E a esconder o tabaco e a… e… yo o que se, e as coisas que fazias 

para que, como os pais não te deixavam fazer nada!… (Risos de E.) E pero, lo recordas como bonito, no? Como… 
E - E de África também? 
A - De África também! Sim. De África tenho… um… pois dos, dos anos que estive em África, sim. Tenho 

um… 
E - Que sentimentos tem? Em relação a esse período de África? 
A - Hã! De, tenho… um bom sentimento; tenho, tenho um sentimento de, de … m ácuerdo… lembro-me, 

lembro-me muito de, de… dessa época; uma época muy bonita. Sim, porque aquilo “ṕ a” mim era… era como um 
potro salvage… selvagem!? E yo sempre fui muito mala, hã? De pequena, hã? Muy mala! (Riso de E.) Sempre… e, 
e… e estava como, como livre, no? Pois andava aí por… 

E - Hum, hum. 
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A - … por a fazenda, pois aí não havia nem carros, nem nada, verdade? Era, era como, como livre, no? Fazia 
tudo que… não tenias problemas com nada, aquilo era… 

E - Tinha amigos?… 
A - Tinha amigos e assim. Sim e lembro-me um… uma época má que passei, que aí também me rebelei um 

pouco, que foi quando comecei a escola. 
E - Hum, hum. 
A - Entonces, comecei a escola… (Tosse) e os meus pais com a… na, na fazenda não havia a… escola. Os meus 

pais me levaram a casa da, dessa minha tia, da minha tia F. 
E - Hum. 
A - Que era lá… 
E - Em Luanda.  
A - Em Luanda, que estava casada aí, casou aí. E levaram-me a casa da minha tia F. E entonces, eu aí rebelei-me 

um pouco. 
E - Re… revoltou-se!? 
A - Sim. 
E - É isso? Para ver se entendi. 
A - Me revoltei um pouco… 
E - Sim, sim. 
A - … porque não queria que me levarem da fazenda a… a casa da minha tia F.; e à escola menos, claro! Aquilo 

para mim no… no estava bem! Eu tinha que estar na fazenda. E… e entonces a minha maneira de rebelar-me era… 
no comer. Eu lembra-me que no, no comia. Punha-me a… a mesa, a minha tia… (Tosse) e punham-me a comida e 
yo não comia! E não era porque não comia porque não tivesse… fome, hã? Não comia porque não me dava… não 
me dava la gana comer. Entonces… a minha tia se zangava muito comigo! E é… e me deixava de castigo, me 
castigava! E deixava-me de castigo na mesa, porque… 

E - Porque percebia que tinha fome e não comia por… por… 
A - Eu não sei porque lo, se ela se percebia de alguma coisa… 
E - Claro! 
A - … eu, eu sei que ela me deixava na… 
E - De castigo! 
A - … de castigo na mesa, que dizia-me: “− Hasta que não termines de comer, não sais da mesa!”  
E - Hum, hum. 
A - E yo era capaz de estar una tarde inteira sentada na mesa e no comia! E algumas vezes até… até me dava 

uma chapada… 
E - Hum. 
A - … e então, eu mais me rebelava, me rebelava, me revoltava muito com, com isso. E era todo ello porque no 

é… no! Porque isso que a minha mãe me mandasse a ia a casa da minha tia para ter que ir à escola e algumas tardes 
dessas fiz-lhe muitas, a minha tia também. 

E - Hum. 
A - Sim. E à, e… 
E - Mas, na escola, correu bem!? O estudo!? 
A - Sim. E… algumas vezes saía da escola e não ia “ṕ a” casa. (Pausa) E… a minha tia todo o dia hum… a… aí 

a ver por onde andava!… (Sorriso de E.) … até que me encontrava, no? 
E - E onde andava, brincando!? 
A - Brincando… ia, ia com alguma amiga da escola a su casa, em vez de ir à minha, ia a… a de la amiga. (Risos 

de E.) Sim. Sim. E é… e, e lembro-me de que, por exempl… por ejemplo, pois quando começava com los deveres e 
com… de casa e isso, que não queria fazer, também, los deveres com a minha tia. 

E - Hum, hum. 
A - Era o meu tio, ele que… ma tinha que… ensinar-me a fazer os deveres, porque eu com ela não queria fazer 

os deveres. E… sei que n… esse tempo também lo passei mal. 
E - Mas na escola gostava de estar, depois!? 
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A - Sim, sim! Na escola gostava de estar. 
E - Hum, hum. De facto, quando lá estava… 
A - Sim. Quando estava na escola gostava de estar. (Tosse) 
E - E com os professores? 
A - Os professores bem, também. 
E - Sim? 
A - Sim. Lo… 
E - Eram só Portugueses? Não. Na escola? 
A - Sim. 
E - Na escola eram, eram só Portugueses que estavam na escola!? 
A - Sim. Sim, sim, sim, sim. 
E - E os professores eram Portugueses, também!? 
A - Hum, hum. E sei que nesse, nessa época me… hum… estive um pouco, assim, revoltosa porque, porque, 

isso… yo creio que era… (Tosse) foi essa la, la… la cosa, que eu não queria estar aí com minha tia e… queria estar na 
fazenda com os meus pais, queria, não queria… 

E - Pois, era mais livre na fazenda do que na cidade. 
A - Claro! Do que na cidade. E havia algumas vezes que também não falava! Estava muda. (Risos de ambas) E 

então a minha tia, pois, a minha tia, pois já sabes que naquele tempo se solucionava tudo a dar-te uma… (Risos) 
E - Pois! 
A - … se solucionava tudo com la mano, no? (Risos de E.) E a minha tia, hum… sei que algumas vezes me… 

ma dava. 
E - (Traduzindo a gestualidade de Amélia em discurso oral:) Levantou a mão. (Risos) 
A - Porque de repente, “́ tava” yo e não falava. (Risos de E.) E isso de comer, lembro-me muito bem, porque 

además me lembro que havia um, tinha um, um… um criado… 
E - Hum, hum. 
A - … o J.; chamava J.. E eu lembro-me que às vezes me deixavam na… na… na sala com a comida aí… posta, 

e é… e o criado andava para trás e ṕ alante, para trás e ṕ alante e  eu dizia: “− Este criado porque no, não me quitará a 
comida.” E logo disse à minha tia que comi! Pero, que já sabes que não se atreviam a fazer essas cosas, no? 

E - Pois. 
A - E ali estava un rato esperando que o outro me quitasse o prato e ele não quitava o prato… (Tom de riso; risos) 

e claro, e a mim não se me, tam… ta… e, e eu também… se, se es hoje em dia com, por las… crianças que há, de 
hoje em dia, alguma… eu vou, atiro a vassoura à… ao lixo e logo digo: “− Comi!” No? A mim, eu não fazia isso, 
hã!? Eu não fazia isso. Deixavam-me aí com o prato e eu aí com o prato estava, hasta que… 

E - Pois. Era para marcar! 
A - Para marcar. (Risos) Sim, fazia essas coisas. Essa, essa época, sim, es que… que eu me lembre, que nunca 

disse à minha mãe que… que a minha tia F. que me… que me dava, às vezes, hã? 
E - Sim. 
A - Nunca! E… foi o ano passado, a… hace dos años, dois, dois anos que estávamos a falar disso, no? E eu um 

dia le digo, à minha mãe: “− Sim! E a tia F. que… que se le iba la mano e… e me dava!” E disse: “− A tia F. te 
dava!?” Digo: “− Claro que me dava!” Digo: “− Pergunta-lhe!” (Risos de ambas) “− Pois nunca me havias dicho que 
te…” 

E - Pois!… 
A - “… que te pegava!” Digo: “− Qualquiera te dizia.” Digo: “− Te digo eu que a tia F. me dava e tu eras capaz 

de me dar outra vez!” (Risos de ambas) A saber porquê. (Tom de riso; risos de ambas) 
E - Coisas de miúdos, não é? 
A - Porque então era… 
E - Era a sua forma de protesto. 
A - Sim. (Tosse) 
E - E depois na… em… em Bragança também tem… boas memórias? 
A - Sim! 
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E - Boas lembranças? 
A - Sim. Sim, em Bragança também. Tenho boas lembranças. (Breve pausa) Hum, hum! (Pausa) 
E - Desses três momentos, portanto, de África, de Bragança e do… e do Estoril, qual é que acha que foi o 

momento mais… marcante? Bom, mais marcante para a sua vida. Acha que foram igualmente marcantes? 
A - Mais marcante yo creio que foi o do Estoril, claro! 
E - Pois. 
A - Hum, hum. (Ruído de alarme de carro) Esse foi o que marcou mais. 
E - Costuma lembrar-se da sua, da sua adolescência? 
A - Sim. 
E - Sim? 
A - Eu passo que muitas vezes procuro não lembrar-me. 
E - Sim? 
A - Porque… porque no! Porque… (Sorriso) agora vamos lá saber… (Sorriso de E.) … a nostalgia. (Sorriso; 

barulho de assoar) 
E - Porque gostou desse tempo, não é? 
A - Sim. 
E - Desse… é por isso!? 
A - E de las cosas que… que no tenia hecho . (Sorriso) 
E - Sim. Hum, hum. 
A - Entonces procuro no… no, no lembrar-me “ṕ a”… “ṕ a” no darle voltas, porque ja como ja no tienen 

solución! (Ruídos de fundo de crianças) 
E - Claro! 
A - Pois, dizes, pois, procurar no… normalmente no suelo contar yo las cosas estas a nadie.  (Fala imperceptível 

de E.) No las suelo contar porque… bueno te las conto . Hay vezes que tenes ganas de hablar, de… no? Pero… 
E - Claro! Partilhar. 
A - Hã… pero, procuro… hay, porque há… daqui, por exemplo, hay muito pouca gente que, que eu lo conte… 

(Cão que ladra) todas estas coisas; quitando a… a gente, por ejemplo, esta amiga mia que vive em Madrid que, que te 
digo que estudio comigo, que me conoce desde cria,  e esta amiga, que te digo que, que agora vive em Asturias… 

E - hum, hum. 
A - … que também me conoce porque hay vivido aqui comigo, lo demais es muy difícil que eu conte… estas 

coisas, aqui! No, no me suele gustar contar mucho! 
E - Porquê? Acha que as pess… Porquê? (Cão que ladra) 
A - Primeiro porque… (Tosse) porque não me gusta, não, não me gusta recordar-me de… 
E - Sim. 
A - … dessas cosas. 
E - hum, hum. (Cão que ladra) 
A - E logo… não sei! 
E - Acha que eles não, não entendiam? 
A - Não entendem! Não entendem! (Pausa) Não entend… tu… 
E - E não acha que pode haver… 
A - … yo, por exemplo… mira… 
E  - Desculpe! 
A -… yo, por exemplo, una de las cosa que… por exemplo, eu hay venido para Espanha, já te disse, hay venido 

para Espanha num arrebato desses de… (Sorriso de E.) De que digo: voy para Espanha e… me disse a minha amiga, 
esta de, de Asturias: “− A ti te han dicho vem para Espanha que aqui se gana dinheiro e tu…” (Risos) Foi mais ou 
menos um ano um arrebato que he tenido, no? Logo, pois, vienes, te afincas e te haces cómoda e te vas quedando, no? 
Normalmente no… 

E - Não conseguia emprego, não é? Tinha nascido a… 
A - Sim. 
E - … a M.. 
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A - Sim. 
E - Veio com ela bebézinha!? 
A - Primeiro vim eu. 
E - Ela não veio, pois. 
A - E logo fui a buscar-la. 
E - Pois. 
A - Quê? (Chegada da filha da entrevistada que dialoga com esta/Interrupção na gravação) … e, e claro, sabes 

que, normalmente… (Nova intervenção da filha da entrevistada que entra na sala/Ruídos de fundo/entrada do cão na 
sala;  Amélia dirigindo-se a E.: «…porque este es, es muy rabioso, hã…»?. Voz de fundo de uma terceira pessoa 
(M.)… «Vete, vete com M.! Anda! Anda, vete!» em tom imperativo; Voz de fundo de M. Amélia dirigindo-se a E.: 
«Já cá está, já… já has visto ? (Risos) Bueno, já está»). 

E - Não es precioso!? (referindo-se ao cão de A) 
A - (Risos) Si, pero tiene una mala hostia. (Gargalhada) 
E - Si, que he visto. Pero es, es… (Risos de ambas) 
A - Si, una mala hostia, para el enano que es… Si… una mala hostia… (Tosse de E.)… Eu, o que te estava 

dizendo, que muchas vezes pois no, no cuentas porque… normalmente la gente aqui tene ideia de, de, de, de 
ĺ emigrante! 

E - Hum, hum. 
A - Já sabes, no? Tene una ideia… tene um estereótipo formado de ĺ em… de ĺ emigrante, no? Todas, pois que 

s… fija-te, ĺ empiezo yo a… a, a, a… aqui a qualquer persona e, e… e penso que a lo mejor, pois: “ – Olha o que me 
está contando esta!” No? E yo antes que la gente pense isso, pois muitas vezes no dizes nada! (Tom de riso) 

E - Hum, hum. Acha que aqui há má impressão? 
A - Sim. 
E - É isso que me está a dizer!? 
A - Sim. Sim, sim, sim, sim, sim. No es má impr… no es má impreción! Ellos tienen una… ellos tienen um… 

tienen una… um, um como es? Una cosa, una… tenem um… el emigrante es, es… eu muchas vezes hay discutido 
com la gente daqui, no? Digo: “− Es distinto el…” “− Porque assim, porque todos os Portugueses são esto, são aquilo, 
fazem esto são aquilo…” “− Bueno, somos… todos os Portugueses, no, somos incultos. Somos é… somos é… é… 
marranos…” 

E - Hum, hum… 
A - “… hemos venido aqui porque no teniamos lo que comer em nuestra terra…” 
E -  …hum. 
A - Montones de cosas assim, no? E há vezes que por, bueno, pois… muchas vezes lhe digo, me callo e não, não 

digo nada porque, digo: “− Vá, no voy a empezar a, a, a discutir com esta persona porque não merece la pena, no?” 
E - Pero às vezes, les diz! 
A - Outras vezes sim, que les digo. Sim. Hay vezes que, que… que digo. Normalmente, pois… le digo: “− No.” 

Digo: “− Es distinto.” Digo…”− Normalmente, la gente que emigra, la grande maioria de la gente que emigra…” 
Claro que, a maior parte de la gente es gente que no tiene… no tiene… no tiene estudios, no… no tiene preparación 
é… a nível profissional ninguna, por isso emigra; porque a lo mejor em su tierra pois no tiene, no tiene possibilidades 
de encontrar trabajo, nem todo o mundo é… tene, es… dessa maneira, no? E yo muchas vezes, mira, yo con esta 
amiga, que tenho em… esta Asturiana?… 

E - Hum. 
A - Ella, claro, ella havia conocido em Asturias, el Português el que trabaja en las minas… e la gente esa, la gente 

trabajadora. Ela tenia una mala impresión de los Portugueses. 
E - Hum. 
A - Ella misma. 
E - Ella é espanhola? 
A - Ella é Espanhola! 
E - Sim. 
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A - E é… e quando me hay conhecido a mim ella… se quedo, assim, um pouco e começámos a hacer amistad e 
me disse que: “− Tu no eres igual que los demás Portugueses!” Digo: “− Como que no sou igual que los demás 
Portugueses? Sou como todos os Portugueses!” “− No, porque yo, los que conosco no son como tu!” Digo: “− Ora, 
los que conoces tu!” Digo: “− Pero, quantos conheces?” “− Ah! Pois sim! Los que trabajam aí em las minas em 
ĺ Astúria.” Digo: “− Bueno, pero no son esos la maioria de los portugueses. Esso es una minoria.” E un año yo la he 
llevado a Portugal, de vacaciones, comigo. Disse-me: “− ” Disse-me: “− Tenias razão.” Disse: “− Los Portugueses no 
sois como los que conocia yo!” E eu digo: “− Claro!” “− No son los Portugueses como los que conocia!” (Tom de 
riso; riso) (Fala imperceptível de E.) Claro! “− Era uma minoria, la que conocias tu. La maioria somos… como todo o 
mundo, normal! Gente como aqui.” Sim. Entonces… se le quitou la mala impresión, essa que tinha de… de la gente. 

E - Considera-se uma mulher emigrante? (Pausa) 
A - Sim. Nooo, emigrante com… com as… com as cosas de… bueno. Pode, pode entrar dentro da, los 

emigrantes, pero… 
E - Hum, hum. 
A - … uma emigrante um pouco rara! 
E - Hum, hum. (Pausa) Por isso que, que esteve a falar. 
A - Hum, hum. (Pausa) No… porque, claro! Lo que te dicho antes é… X (tratando a entrevistadora pelo nome), 

yo no he venido, porque… eu no he venido a Espanha porque em, em Portugal no tenia que comer! Porque yo tenia a 
mi família e… que me apoiava e… e podia, por exemplo, podia pois… 

(Interrupção da gravação para mudar de cassete). 
A - (...) (Início da cassete com risos) Mira: um dia vou ṕ ra casa, estava em casa da minha mãe em, em Bragança, 

e vou ṕ ra casa, e havia uma, uma vizinha a falar, a falar com uma rapariga aí, não? E passo yo, e, e, e paro, a falar com 
essa vizinha… (Ruído de isqueiro a acender) e essa vizinha me apresenta à la rapariga e me diz, ‘- Está em Espanha 
esta, a trabalhar’ e le digo yo, “− Sim?” Digo: “− Estás em Espanha? Disse “− Sim!” ; digo: ‘− E donde estás?’ disse ‘- 
Em San Sebastian.” Que eu não sabia onde estava em San Sebastian, nem… Espanha! ( tom muito informal / muito à 
vontade), Digo: ‘− E que fazes?’ Disse: “− Ah! Estou a trabalhar numa casa de, de… empregada doméstica.” 

E - Hum, hum. 
A - Digo: “− Pois… arranja -  me um trabalho actual! Assim, hã?” E, e me… me ficou, ficou a mirar-me, la 

vizinha, e, e… “− Que disse, Amélia?” Disse: Como que le arranja um trabalho em Espanha!?’ Digo ‘− Tu cala - te!’ 
(tom de ordem) Que… ‘− Me arranjas um trabalho em Espanha?’ − Digo à rapariga, no? (tom sério).E me disse a 
rapariga, disse:  “− Sim, pero… Espanha, já sabes, a única coisa que podes, que se pode, que podes vir a fazer, pois, es 
de empregada… doméstica, es a única coisa que te posso arranjar.” Digo: “− Pois, isso! Então arranja - me um 
trabalho de empregada doméstica!” E a rapariga... 

E - (interrompendo):  Ela não achava que fosse bom p’ra si!... 
A - Claro! E me disse, e disse... disse: “− Pois na casa donde estou eu necessita, a senhora necessita uma 

cozinheira.” Digo: “− Pois de cozinheira!” Mira: a, a outra vizinha minha disse: “− Como cozinheira!?” (tom de 
surpresa) Me disse: “− Tu sabes...” Disse a rapariga: “− Tu sabes cozinhar?” Digo: “− Claro!!” ( tom convicto) No? 
He de saber cozinhar? Digo: “− Que, que, que aí em Espanha que comeis coisas muito diferentes?” Disse: “− Não! 
Muito diferentes não! Mas… (barulho de cão a ladrar) coisas fáciles.” Digo: “− Pois eu sei fazer, pois las coisas 
normais de que se faz aqui em Portugal, de cozinha’   Digo: “− Um pouquito… que aprenda já serei capaz de 
cozinhar.” “− Sim, es uma senhora sozinha.” Era uma senhora que era sozinha… 

E - Hum, hum. 
A - … pero,  uma senhora que tenia… dinheiro e… sozinha. Pero: “− Pois, vai ṕ ra lá, ṕ ra Espanha e dizes à tua 

patroa…” e e ver se quer uma cozinheira portuguesa! (Risos de ambas seguido de silêncio; ruído de isqueiro a 
acender) ..... e assim foi ...( O cão ladra) 

E - Quando chegou a casa contou à sua mãe. 
A - Contou-le, a vizinha! 
E - Não foi… Ai não foi a, a Amélia que contou!?...(Tom risonho) 
A - Não, espera! ... No, no, no. Não, não! Fui eu que contei. 



M.ª de  Fátima Toscano –SOCIOLOGIA  DAS   IDENTIDADES, OFÍCIO  DE  REVELAÇÃO,  
APÊNDICE  DO CAPÍTULO TRÊS, 5.ª PARTE - APÊNDICE10 -5 – ENTREVISTA DE  AMÉLIA  E  FILHA 

 
Dissertação de Doutoramento em Sociologia. ISCTE, 2008 

51 

E - Foi?  
A - Fui eu que contei, porque a vizinha disse, disse, disse: “− … que não se… que não se dê conta à sua mãe!… 

de que, de que, de que, de que… esto, de que… que fui eu la que lhe apresentei a… a rapariga, esta para ir ṕ ra 
Espanha!”( Resposta dada com alguns gaguejos) 

E - (Quase em simultâneo com a resposta de Amélia) Não se queria comprometer!… 
A - Sim , porque a minha mãe… 
E - … perante a sua mãe. 
A - Pois… la podia matar! E fui eu, que cheguei “ṕ a” casa e disse: “− Me vou p’ra Espanha! ‘ (Gargalhada) 
E - E aí?... 
A - E aí foi quando a minha mãe, também: “− Pois que não vais bem p’ra Espanha!! Em cima, de criada de 

servir!!... Fíjate! Para isso te dava eu, estou eu aqui todos os anos que estubieras estudando e… porque não sei 
quantos!!…” (Tom zangado) E eu nem me importei… Fiz las maletas e marchei. (Tom de riso) 

E - E o, e o seu homem? Estava aí em Bragança!? 
A - Sim. Sim, estava aí em Bragança... 
E - E ele? 
A - E ele, também le, le he dicho: “− Me voy “ṕ a” la e quando, quando tenga las cosas arranjadas venho… a 

buscar-te a ti e à menina.” 
E - E ele? 
A - Claro! E logo foi quando fui... Estive aqui trabalhando de cozinheira 
E - E foi buscá-los ao fim de uns mesitos… 
A - Sim, sim.  
E - Então, e como foi? Vieram para San Sebastian primeiro? 
A - Sempre para San Sebastian ( O sublinhado foi dito em simultâneo por ambas) 
E - Não foi aqui para Lasarte!? Foi para San Sebastian. 
A - Para San Sebastian, sim. 
E - Para San Sebastian. 
A - Sim. Bueno, eu, como eu considero mais ou menos; não, estivemos em San Sebastian, pero… te quero dizer 

que San Sebastian  e Lasarte considero eu quase a mesma coisa! 
E - Eu, p’ra mim também! Mas como… 
A - Sim. 
E - Como… em termos de… 
A - Não, estivemos a viver em… estivemos em San Sebastian e logo nos viemos “ṕ a” aqui, a viver “ṕ a”… 

para Lasarte. 
E - E quando chegaram… para onde é que foram viver? Para casa dessa senhora?... 
A - Não.  
E - … onde trabalhava? 
A - Não. Não estava… no. Estivemos a viver num piso em San Sebastian. Sim. Em San Sebastian. 
E - Mas tiveram pouco tempo aí? 
A - Sim.  
E - Vieram depois logo… 
A - Logo “ṕ a” aqui pá… “ṕ a” Lasarte, que aqui os pisos eram mais baratos, então… sigue todavia assim…, 

um pouco mais baratos que em San Sebastian. 
E - Pois. E o seu marido trabalhava cá? 
A - Sim, trabalhava. Logo ele veio e… é, é… já te digo, já te disse que… (Imperceptível), havia estudado nos 

Estados Unidos… havia estado, sim entonces…, ( Vozes de crianças ao fundo) sabia bastante inglês…  
E - Hum, hum.  
A - … luego aqui, também se… fez o, o curso de, de la Escola de idiomas… 
E - Hum, hum.  
A - E luego se dedicava a dar classes particulares.  
E - Hum, hum. 
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A - E quando se morreu, estava dando classes num colégio em Fuenterrabia ( Tom muito baixo/ menos entu-
siasmo que no início da conversa) 

E - Hum. 
A - Aparte de classes particulares, claro!  
E - Hum. 
A - Cinco anos que esteve aqui sempre te… teve, sempre tinha trabalho; unas vezes mais, já sabes como são 

essas coisas, no? Houve temporadas que teve mais alunos…  
E - Hum, hum. 
A - … outras temporadas que teve menos... 
E - Mas, sempre se manteve…  
A - Sempre! Sempre manteve… 
E - Sempre manteve ocupado!... 
A - Sim, sim, sim… (Tom menos vivo que a conversa inicial) Sempre se manteve ocupado. 
E - E esse período? Portanto, a chegada... a sua chegada para… aqui, foi difícil?… 
A - A minha chegada? (Interrompida por A que questiona)  
E - …ou adaptou-se facilmente?... 
A - Ah! No, me adaptei fácil… facilmente, sim. Mas adaptei-me facilmente 
E - E gostou!? 
A - Sim. Se não t… se não tivess…, isso é o que eu digo muitas vezes, digo: tinha que haver gostado, que sino 

me hubiera ido outra vez a Portugal. 
E - Hum. 
A - E à lo mejor hoy en dia estava melhor. Pero… sempre me… isso sempre, hacemos las cosas que… tenia que 

me haber ido mal. (Tom de riso) O mal é, tenia, me tenia que haber gustado mucho; e a lo mejor me hubiera volto 
outra vez a Portugal. 

E -  Portanto, gostou!... 
A -  Sim, sim. 
E - Na globalidade... 
A -  Na globalidade sim. Não… não, não tive bastante, não tive problemas de, de adaptación nem… nem nada e 

então...., logo também um pouco mais, logo também tenes el factor orgulho, no? 
E - Hum, hum. 
A - E dizes…: bueno, no he salido de casa por mis narizes. E entonces dizes: pois, bueno tampoco ahora me voy 

a ir “ṕ a” trás a pedir ayuda, no? Isso também es una das coisas… 
E - Mas acha que fez bem em ter vindo para Espanha!? 
A -  Não! 
E - Não?... 
A - Não! Esso lo que decía antes, que una das coisas que me apena muito es haver venido para Espanha. Es uma 

das coisas que… não, porque, porque… claro, foi um, um… una decisão de, de momento. 
E - Hum, hum. 
A - Que lo que te digo, no? Logo, pois… bueno me, me he quedado, pero, se me hubiera quedado em, em 

Portugal, Fátima… 
E - Hum. 
A - Pois, claro! Hubiera passado à lo mejor um… um, una temporada mala. 
E - Hum, hum. 
A - Tanto eu como, como o meu marido, no? Hubieramos passado una temporada mal, pois à lo mejor no 

hubiera encontrado tra… trabajo, em… seguida nem… 
E - Hum, hum.  
A -  … nem yo nem ele, pero à lo mejor, pois… pois mais tarde, com el tiempo, pois lo hubiera encontrado. E yo 

creio que à lo mejor, pois…, yo que se? Habia tenido también más apoio al mejor, de la família e hubiera… tocado mi 
vida.  

E -  Acha que se tivesse continuado lá, tinha acabado por viver melhor, digamos assim…  
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A - Sim. 
E - … do que... 
A - Sim, do que aqui. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. (Pausa breve) Hay outra seguridad que… aqui siempre sigues 

siendo el emigrante e no eres de aqui. Sempre tenes trabalho.   
E - É estar à defesa?  
A - Claro! 
E -  É isso? 
A -  Sim. Siempre eres de fuera. Siempre. (silêncio) Aunque te adaptes e… que la gente que te…, tu siempre eres 

de fora. E luego siempre tenes problemas de, de… ahora, por exemplo hay menos problemas com, desde que 
entrámos en la Comunidade Europeia, pero hasta ahora teníamos problemas terribles para encontrar trabajo, “ṕ a”, 
“ṕ a” estar legal, havia todos os problemas de legalização, eram uns problemas terribles! 

E - No seu caso, portanto, veio com trabalho garantido, não é ? 
A -  Sim. 
E -  Isso foi bom! 
A - Sim. Bueno, entonces, entonces aa… 
E - E legalizou-se!?  
A -  Entonces… Ummmh! (Silêncio) Fíjate. No, no, no estava legalizada (Silêncio), es una coisa curiosa; (Ah! 

Ah!) es que também aqui, também las cosas funcionavam... (Risos) e ahora… funcionavam, fíjate, (Cão ladrou) yo 
estava trabajando de, em casa desta senhora, eu estava dada de alta en la seguridad ... (Hesitação quanto ao termo a 
utilizar) na Segurança Social, sabes lo que es el, el…  

E - ( Ajuda o discurso de Amélia) Para a reforma?  
A - La, lo que es… 
E - Segurança Social? 
A - A segurança social? 
E - Sim. 
A -  No, e… no tenia permisso de trabajo. 
E - Estava a descontar para a Segurança Social... 
A - E no tenia permisso de trabajo. 
E -  ... não tinha autorização de trabalho. 
A -  Não tenia… de traabajador; cosa que nunca me la han explicado, como, como, como podia ser e, e esso 

cuenta. E esso cuenta, porque claro! Yo estou inscrita em la seguridad social, lo de permisso de trabalho es problema 
dellos, porque… (Tom de riso) porque aí não era problema mio. ( Tom resoluto e risonho) Porque tu nunca podias 
estar… (gaguejo de Amélia) dada… 

E -  na segurança social. (Ajuda ao discurso de Amélia) 
A -  … en la Seguridad Social sem permisso de trabalho! 
E - ( Interrompendo ) … sem estar a trabalhar… 
A - … sem permisso, um permisso de trabalho! 
E - Sim, sim, sim. 
A - E yo tenia seguridad social e no tenia permisso de trabalho. Una vez, lo he dicho yo à, à una persona digo: “− 

Mira…” Me, me disse: “− Ah! Pois, isso é problema dellos! É problema dellos, claro! Porque yo tenho, estoy dada de 
alta en la seguridad social desde então.” (Risos) Digo: “− Pero eu não tenia permisso de trabajo. E não se podia dar 
permisso de trabajo sem… em… estar de alta en la seguridad social sem permisso de trabajo, porque assim já me 
dirás.” Fíjate como funcionava los… (Sorriso) aqui las coisas. Sim. Sim, logo… sim, tenias muchos problemas 
com… com, com os… com la legalización. 

E - Mas legalizou-se? Chegou-se a legalizar? 
A -  Bueno, sim! Tengo, tengo la…, tengo la… tengo residência. Yo não tenho nacionalidade. Tenho residência. 
E - Pois, mas têm a autoriz… o permisso de… 
A - Sim, sim. 
E - … de residência!? 
A - Sim, sim, sim. Pero… 
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E - Portanto é… porque houve uns processos, agora, de legalização, não é? Nos anos noventa, já. Não é? 
Recentemente… 

A - Sim. Sim. 
E - E portanto a sua situação em Espanha…  
A - Sim, está legalizada. Sim, tengo la situación legalizada, pero… te digo, pero há… agora, por exemplo… 

(Tosse) bueno, yo la tenia legalizada já antes de… da la Comunidade Europeia, no? 
E - Sim. 
A - Porque entonces… sim, tenias que pedir permisso de trabajo, hoy em dia não te necessitas permisso de 

trabajo, solo necessitas permisso de residência. 
E - Ham. 
A - O permisso de trabajo se, foi abolido por la, por… por la Comunidade Europeia. 
E - Hã. 
A - … por el paso… 
E - Mobilidade dos trabalhadores. 
A - Isso, isso. 
E - Sim, sim, sim. 
A - Entonces agora não necessitas permisso de, de trabalho, necessitas permisso solo de residência. Pero, claro! 

La residência também te la dão se tu tenes unos… meios para viver, no? Senão, não te dão, tão pouco la residência. 
E - Hum.  
A - Pero, antes necessitavas el permisso de… de trabajo, para que logo te derem la permisso de residência… 
E - Hum, hum. 
A - … senão não tenias permisso de residência. 
E - Sim, sim, sim. 
A - E então aí estava sempre el jogo. Aqui, una cosa que la gente nunca le gostava de fazer es los permissos de 

trabajo!  
E - É legalizar o trabalhador estrangeiro, não é? 
A - Nunca le ha gustado de legalizar el… o trabalhador estrangeiro, não sei porquê, porque à la hora de la 

verdade, és igual como um trabalhador… Espanhol. Pero, siempre han tenido essa, esse, essa cosa de não querer… 
E - Acha que é igual ou haverá diferença? 
A - (Silêncio) A la hora de legalizar? Yo creo que es igual. Porque um trabajador, um trabajador… a, a… 

Espanhol tiene que estar legalizado num trabajo! Tene que tener um contrato de trabalho, tene que tener (Tosse) tudo 
legalizado, para estar legalizado, no? (Tosse) Entonces… ellos, para ellos siempre haciam, siempre se les hacia una 
cosa como muy grande el tener que legalizar um estrangeiro, porque sempre pensamos que era alguma coisa rara! E à 
la hora de la verdade pois… era lo mesmo! Porque los dois tienem que estar legalizados, para estar, para estar bem. 
Entonces, assim que havia problemas e entonces… havia la, la, la… sempre la cosa ibas a um trabajo e sempre te 
perguntavam: “− Tiene husted permisso de trabajo!?” “− Como voy yo a tener permisso de trabajo se yo lo estoy 
pedindo trabajo!? Será para que logo me dêem el permisso de trabajo, no?” Es que… aqui nunca se han entendido 
muy bem com lo, com lo… da la… de estrangeria. Tanto que antes no havia ninguna lei de estrangeria. Hoje em dia 
há uma lei de estrangeria, pero antes no havia; quando yo he venido aqui, no havia uma lei de estrangeria! No, no, no, 
ellos não sabiam como, como… (campainha tocou/ o cão ladrou) poner algo con los estrangeiros. Espera um 
pouquito. 

E - Ficamos por aqui?... Acha que sim?... 
 

FIM  da  2.ª  ENTREVISTA 
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ENTREVISTA À FILHA DE AMÉLIA 

ENTREVISTA À FILHA DE AMÉLIA  
 
Entrevistadora - Vamos falando e vamos experimentando… Com que então há 20 anos a tua mãe aqui, ãh?, 

isto é uma vida… tu tens que idade? (trato-te por tu, não faz mal?) 
F - ¡No!. ¡Sí! 20 años. 
E - 20 años ¡ah!, 20 anos, está bem! 
F -  Sí. 
E - Portanto ainda nasceste lá 
F - Sí, ainda… 
E - ¿Donde?. 
F -  En Bragança. 
E - Bragança. ¿No te recuerdas de nada?, No porque eras... 
F - No, era pequeña. 
E - Pequeñina, has venido… ¿con que edad?… 
F - Con meses. Fes y algo, meses, no sé, 8 meses, 10 meses, no se, no se, pero con muy poco con muy poquito, 

pequeñina. 
E - ¿Vamos a oír cómo está la... cinta? (Interrupção da entrevista para ouvir o já gravado para motivar a 

entrevistada). Vamos continuando, ok, ok. Entonces aquí ¿donde has vivido?, ¿siempre aquí en Lasarte?. 
F - ¡Eh!, no se, cuando era pequeña, me parece, vivíamos en San Sebastián, pero luego yo lo que me acuerdo es 

siempre aquí, ósea son muchos años, no se cuantos, pero de pequeñita, ya tendría igual cuatro años o así cuando vine a 
vivir aquí, cuatro o cinco, ya siempre he vivido aquí… 

E - Aquí en Lasarte. 
F - Sí de aquí. 
E - ¿Y en este...?. 
F - Sí, aquí siempre. 
E - Aquí es tu casa. 
F - Sí (riso). 
E - Y entonces la escuela ¿la has hecho aquí?. 
F - Sí, ahí, en la escuela esta de aquí en frente. 
E - ¡Uh!, ¡uh!. 
F - Y luego pues el instituto y la Universidad, y todo aquí. 
E - ¿Y la escuela te ha gustado?, ¿cómo era?, ¿había portugueses, más hijos de portugueses?. 
F- No, yo tampoco conocía muchos, mucha gente portuguesa, no se, había igual alguno que su abuelo era 

portugués o que en la no, yo en el instituto, algún compa-ñero que su abuelo era portugués y alguno de ellos, pero poca 
gente, no conocía muchos portugueses. 

E - Y en el instituto entonces, la escuela ha sido de ¿que edad hasta que edad?. 
F - La escuela desde los 5 años hasta los 13, luego el Instituto de los 13 a los 18. 
E - OK, para que yo entienda, por causa de las diferencias en relación a Portugal…  
F - Ya, allá es distinto. 
E - ¿Y lo has hecho de seguida?. 
F - Sí. 
E - Sí. 
E - ¿Tenías buenas notas?. 
F - No, repetí un curso, el último curso, el curso C.O.U., que se llama aquí para pasar a la Universidad que ante era 

acceso, ese repetí. 
E - ¿Cómo se llama eso?. 
F - Se llama C.O.U. 
E - COO. 
F - C.O.U. (soletrando). 
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E - C.O.U. (soletrando), ¿qué quiere decir?… 
F - ¡Eh!, curso, ¡eh!, ¡eh! curso, ¿como era?, C.O, so sé curso de acceso a la Universidad. 
E - … de acceso a la Universidad. 
F - Algo así, ese es un curso puente. 
E - Sí, sí, sí, ¿de un año?. 
F - Sí, es un año, haces 1º, 2º y 3º de BUP, que son tres años. 
E - ¿En el Instituto?. 
F - En Instituto, y luego haces COU. 
E - Sí. 
F - Y luego ya haces selectividad que es para pasar a la Universidad, que son unos exámenes y vas a la 

Universidad. 
E - OK. Selectividad son... 
F - Sólo exámenes, son unas pruebas de aptitud para entrar en la Universidad que te hacen sobre todo lo que has 

dado en el Instituto, para que entres a la Univer-sidad. 
E - Y ahí en COU ¿lo que ha ocurrido?, ¿no te gustaba?. 
F - No, pero, si me gustaba, lo que pasa es que ya había que estudiar mucho y era muy, muy difícil, y también fue 

una época de mi vida que estaba un poco así, que no tenía muchas ganas de estudiar, ¡y nada!, y repetí, pero luego 
bien, luego ya... 

 
E - ¿Lo que, lo que interesaba más en esa época?... 
 
F - Ya me interesaba más otras cosas, pues salir, es la época también que, no sé, empiezas a salir más y a andar 

por ahí, pero bueno. 
 
E - Con las amigas. 
 
F - Sí. 
 
E - ¿E namorados?. 
 
F - También, también, pero bueno, que bien, al final ya aprobé y ahora, ¡pues contenta!. 
 
E - ¿Y crees que ha sido por eso, que si hubieras trabajado de otra manera?… 
F - Sí, si hubiera trabajado y hubiera estudiado más ¡si lo hubiera sacado!. 
E - ¡Claro, a la primera vez!. 
F - Sí, sí, sin dudarlo, sí. 
E - Cuando uno hace unas cosas, no puede hacer otras cosas. 
F - ¡Claro!, no me daba el tiempo para todo. 
E - No daba tiempo para todo (riso), ¿y crees que ha merecido la pena ese año?, aunque no lo has hecho en la 

escuela?, ¿crees que lo que, lo que te ha pasado en tu vida ha sido, ha merecido la pena?. 
F - ¡Va, no!, ¡no! creo que hubiera sido mejor aprobarlo. 
E - ¿Sí?. 
F - Sí, tampoco fui, no se, yo creo que podría haber hecho de todo no, porque ahora también, salgo con mis 

amigas y también estudio, podría haberlo hecho en ese momento también, haberlo compaginado todo, ¡no se!. 
E - ¿Y lo que pasaba?, ¿porque ha sido así, lo has pensado?. 
F - ¿Porqué fue así?. 
E - ¿Porque te has apartado de los estudios?, ¿te has desmotivado?. 
F - No se, no se, no tenía ganas de estudiar, no se, no me apetecía, no sabía lo que iba a hacer, no sabía, pero 

tampoco, que no se, no se, no tenía ganas, no me apetecía, me apetecía, pues, hacer otras cosas y no se, es que no tenía 
nada de ganas de estudiar pero, ¡bueno!, que quería estudiar pero no tenía ganas, no se pues, ¡no se!, es que tampoco, 
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no es un explicación, fue pues que no, estaba vaga, no me apetecía y lo deje y luego ya pues dije: no, esto hay que 
sacarlo y venga. 

E - Y ¿porqué lo has decidido a sacarlo?. 
F - Por que no se, a mi siempre, no es que me guste mucho estudiar ni, ni estudio todos los días ni nada, pero 

pienso que es bueno tener una preparación y estudiar, no te van a dar un trabajo, ni vas a ser mejor ni nada pero 
siempre es bueno para ti tener algo no y saber algo más y sólo aunque sea para ti, aunque no te den trabajo, igual nunca 
voy a trabajar yo de abogada, pero por lo menos lo he sacado, lo he hecho y vale para mí, sirve para mí, y para que 
tenga más cultura y pueda hablar una conversación con alguien y todas esas cosas, no se, además eso de hablar con la 
gente y que sepa de temas y eso que tu no sepas opinar de nada y ¡no me gusta!, me gusta pues poder hablar de todas 
las conversaciones y tener opiniones para todo y saber un poco de todo, no saber lo justo y no... 

E - ¡Hum!, que has dicho que podría ocurrir igual no irías a trabajar.... 
F - A trabajar. 
E - Por derecho, la abogada ¿pero  te gustaría?. 
F - Sí, ¡claro!, uno de mis sueños sería pues trabajar de abogada, pero, pero yo tampoco lo hago con miras de 

trabajar, porque se que el trabajo está muy difícil y que hay muchos abogados y, ¡pero bueno!, como es una cosa que 
me gusta y pues quiero hacerla simplemente, pues ¡por mí!, por no despertarme un día y decir: «yo puedo hacerlo y no 
lo hice» pues ahora que puedo pues intentaré hacerlo, no me encanta estudiar, ni soy de las personas que estudia todos 
los días, yo soy de las que estudia al final y estar un mes sin salir de casa estudiando, pero ¡bueno!, así me ha ido más o 
menos bien, pues ahí. 

E - ¿Lo que te gusta hacer?, me puedes contar. 
F - ¿Que me gusta hacer?. Pues, no se, me gusta, me gusta hacer muchas cosas, me gusta leer por ejemplo, me 

gusta ir al cine mucho, eso sí, ¡me gusta un montón ir al cine!, me gusta un montón la música, bailar, eso me gusta 
mucho también. 

E - ¿Discotecas?. 
F - Sí. 
E - ¡Uh!. 
F - Fás discotecas no, igual más, a mi eso de discoteca tan grande y tanta gente, no me gusta mucho, más igual un 

bar pequeño, un pub, que están los amigos y estar así todo hablando y bailando, eso me gusta y no se que más cosas 
me gustan. Fe gusta hacer deporte, me gusta ir a correr o así. Luego, antes había en el instituto cuando iba, había clases 
de aerobic y esas cosas y también hacía, me gustaba mucho, en la Universidad también hay. 

E - ¿Y las frecuentas?. 
F - Ahora no, no suelo ir mucho, pero antes iba más, pero es una cosa que me gusta mucho, es uno de los 

deportes que es bonito. 
E - ¿El horario no es compatible?. 
F -  No, a veces no, y a veces también como está en San Sebastián, pues no me apetece ir y, no es que no me 

apetezca pero, vagueza más que nada por no coger el autobús e ir hasta allí  igual a las 8 de la noche, esas 
cosas, y no se, tampoco es que haga muchas cosas… 

E - ¿Leer, lo que?. 
F - Pues leer, pues libros de asesinatos, así de asesinatos y de abogados, todas esas cosas, cuando hay asesinatos y 

cosas así, historias... 
E - De suspense. 
F - Sí, de suspense, de terror no, de suspense. Cosas que sean igual que las películas, hechos que digas, pues esto 

puede pasar, ¿no?, esto un día de estos puede haber un asesino así, pero cosas ya muy fantásticas y eso no, cosas 
creíbles, que sean, que pueden ser realidad, eso, así ese tipo de libros me gusta mucho y luego me gusta un montón 
pues, por ejemplo el arte, me gusta, cuando aprendí en COU, me enseñaron y eso, dábamos clases de arte y me gustó, 
¡un montón! y empecé a comprar pues, igual libros de arte así, de pintura de los impresionistas y cosas así también me 
gustan, también esas cosas me gustan mucho, la pintura, sobre todo eso. 

E - Pues si hay cosas. 
F - Es que hay ¡jo!, a mi me gusta un montón, ¡a mi me gusta mucho, mucho!. 
E - Y ¿de poesía no?. 
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F - Poesía, no es que no, se me daba bien cuando andábamos en el Instituto y eso, pero, no… también es una cosa 
que me gusta mucho, prefiero la pintura y el arte y esas cosas, sí, a mí la poesía es bonito, y tengo algunos libros y 
alguna cosa así, pero no, más que nada porque me obligaban y ya que me obligaban pues me los leía y me gustaba 
pero tampoco que ¡por mi misma no!. 

E - ¡Hum!, ¿no los procuras?. 
F - ¡No, no!. 
E - Y de otras artes que hablas cuando dices arte, pintura y ¿que más?. 
F - Pues cuando digo arte también es que me refiero a pintura, escultura, pintura, escultura es que más que nada la 

pintura, me refiero a artes y está mal dicho lo de pintura. 
E - No , yo quería entender más. 
F - No, la pintura, la pintura es lo que más gusta. 
E - Lo que más te gusta. 
F - Sí, la escultura y eso también, pero la pintura más. 
E - Y decías que te gusta mucho ir al cine. 
F - Sí. 
E - ¿Y que tipo de películas?. 
F - Pues, también de asesinatos, y cosas así, ese género de suspense. 
E - ¿Tienes la costrumbre de ir al cine?. 
F - Pues no mucho. 
E - No mucho. 
F - Según cómo está el cine, con lo que vale. 
E - Sí, que aquí es caro. 
F - Es caro, una película te cuesta 700 pesetas, claro, y si vives aquí tienes que ir a San Sebastián y ya son 200, 

1000 pesetas para ir al cine. 
E - ¡Ah! ¡hã!.  
F - Y a no ser que alguna vez, que me invita alguien, algún amigo o así, lo demás. No es que a mí no me llega el 

dinero para ir al cine. Aquí suelen poner cine, en Lasarte y vale los jueves 200 pesetas o y eso ahí suelo ir a veces, 200 
pesetas está bien, una película, pero en el cine es que en San Sebastián es muy caro, para ir a ver una película. 

E - La última vez que has ido?. 
F - ¿La última vez?. 
E - Que has ido... 
F - La última vez que he ido, pues hace dos o tres fines de semana. 
E - Fin de semana. 
F - Si, hace dos o tres fines de semana. 
E - Que vas, por ejemplo por mes, ¿cuando vas, cómo? ¿Cuantas veces, más o menos?. 
F - Pues, aunque esté mal decirlo, cuando me invitan , algún amigo, tengo un amigo, es mi novio, ¡bueno!, más o 

menos, cuando él me invita pues vamos, si no, ¡nada!. 
E - ¿Vas vez por mes o de dos en dos meses?. 
F - Pues no, dos veces al mes o así, ¡hombre!, el no tiene mucho dinero, no, pero tiene más que yo, entonces 

tampoco le supone mucho, gastarse 1000 pesetas más o menos, tampoco... 
E - ¿A el no le cuesta tanto?. 
F - No, no le cuesta tanto, entonces el pues cuando él tiene dinero, pues me dice, pues: «vamos al cine» y nos 

vamos. A mi tampoco me gusta mucho porque tampoco quiero que se gaste mucho dinero y porque se que, si el 
trabaja o algo, pero el también estudia y no tiene mucho dinero y eso. 

E - Porque el también trabaja. 
F - No, el también estudia, si él trabajara y tuviera dinero, pues no me importaría, no es que no me importaría, 

pero bueno si se lo puede permitir... 
E - Sí, sí. 
F - Es diferente. 
E - Es con dinero de sus padres. 
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F - Claro es con dinero de sus padres, entonces tampoco así. 
E - ¿Que te gustaría que me contaras cómo, si hay, si hay, cómo era, cómo era eso  (esto la lengua a veces 

complica las cosas), aa… Antes de ese ano del COU. 
F - Sí… 
E - Antes, ¡eh!, ¿puedes?, si, si te recuerdas, de lo que te recuerdas, ah, ¿cómo pasabas tu día, tus días, por 

ejemplo?, te recuerdas… 
F - ¿De instituto?, aquí. 
E - Si, de escuela, te recuerda. 
F - ¿De la escuela aquí?. 
E - De antes, de escuela. 
F - Pues que yo cuando iba a la escuela era pequeña, tenía 12 año o 13, de escuela. 
E - Sí. 
F - Pues iba a la escuela a la mañana. 
E - ¿Y cómo era?. Aquí desde que despertabas hasta... 
F -  ¡Ah!, pues me despertaba, mi padre me daba de desayunar. 
E - Quién te despertaba?… 
F - Fi padre. 
E - … ãh, ãh… 
F - Siempre, yo siempre andaba con mi padre, siempre quería estar con el, no se, tenía siempre estaba con él, me 

gustaba mucho estar con él, entonces, el siempre me despertaba, me vestía y eso, me daba el desayuno y yo iba a la 
escuela. Estaba en la escuela y luego, iba a la escuela de 9 de la mañana a doce y media me parece, ¡sí!, a doce y 
media, luego venía a casa, no se que hacía, veía los dibujos un poco… 

E - ¿Y comías con tu madre?. 
F - Sí, comíamos los tres. 
E - Los tres. 
F - … veía los dibujos, estaba allí un rato y a las tres iba a la escuela otra vez; y a las cinco volvía, ¡y nada!, pues 

estaba en casa, hacía los deberes, veía los dibujos, merendaba, igual salía un poco con las amigas a la calle a jugar a la 
cuerda, o esas cosas y así. 

E - ¿Vecinas de aquí o de la escuela?. 
F - No, es que todos eran vecinas, como todas vivían… de ese colegio éramos todos los de esta zona, entonces 

eran todos vecinos, con la vecina de aquí, con un vecino que había ahí, con los vecinos de arriba, estábamos todos 
juntos en el portal ahí, jugando, veníamos a mi casa, a la de todos así, ¡y nada!, cenar y a la cama. 

E - Y tus padres dormían. 
F -  Sí, sí. 
E - Ah, ¿y tu madre trabajaba?. 
F - ¡Eh!, sí, mi madre sí, trabajaba. 
E - Pero comía en casa. 
F - Y después, más tarde, cuando tenía, bueno los 17, 18 años. (Riso de E.). No se, pues, ¿un día normal de 

escuela de colegio también?. 
E - Sí. 
F - Pues iba al Instituto, ahí me levantava a las siete, pues, desayunar y eso, me vestía. 
E - ¿Te despertaban?. 
F - No, me despertaba yo. 
E - Sí. 
F - Fi padre ya no. Furió hace 5 años, cuando yo fui al Instituto y no, ya no estaba. Pero si que me despertaba yo, 

yo me despertaba, me, además es que no me gusta a la mañana hablar con nadie, no es que no me guste, pero me 
gusta eso de desayunar sola viendo la tele, y vestirme y tener toda para mí, entonces no me gusta nada y me despierto, 
y me despertaba y iba al Instituto a las 8, entraba y tenía clase hasta las dos y media; luego llegaba a casa, llegaba a 
casa, ¡con un hambre! a las dos y media a comer. Comía, ¿luego qué hacía?, lo mismo que hago ahora, comer, fregar 
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los platos, ayudar a fregar la cocina, limpiar un poco, ¡y nada!, luego hago mis cosas así, luego voy a la Biblioteca, 
subo a las cinco a la biblioteca, hasta las nueve, y a casa a cenar, ver un poco la tele y a la cama. 

E - A la biblioteca a estudiar. 
F - Sí, estoy en la biblioteca ahí. Fe gusta la biblioteca, no se, estoy ahí  también con los amigos y las amigas y eso 

y mientras... 
E - ¿Estudiaban en conjunto cuando tenías 17 años?, ¿en grupo?. 
F - Sí, sí, ahora también voy, sí, sí, sigo siendo, también voy. 
E - ¿Y ahora te despiertas también pronto?. 
F - Sí, ahora ¡bueno!, ahora tengo menos clases, antes tenía cuando iba al Instituto tenía más horas de clase, y 

también eran obligatorias y eso. Ahora tengo menos horas y hay otras que van por apuntes, entonces que no, el 
profesor, no necesitas ir a clase, vas sólo a por fotocopias, entonces tengo menos horas de clase, pero bueno, lo demás 
la vida es la misma, haces lo mismo, la biblioteca, la casa y nada, más de lo mismo. 

E - ¿Y cuando eras chiquitita, cuando esas pequeñita?, eh, si era fin de semana ¿lo que cambiaba?, ¡claro!, 
cambiaba no haber clases… 

F - Sí, no había clases. 
E - ¿Entonces cómo era?. 
F - Nada, no se tampoco, pues… no se, que me acuerde yo, pues eso de salir con las amigas y que ibas y 

comprabas pues gominolas o chucherías, para comer gusanitos y cosas de esas y estabas ahí en la plaza jugando, los 
domingos ibas a misa y después salías de misa y te comprabas también una piruleta, algo y estabas hasta la hora de 
comer, no se, tampoco... 

E - ¿Y salías de aquí?. 
F - No, siempre estábamos en la plaza esta, no nos dejaban, más de la carretera donde el autobús, no nos dejaban 

pasar de ahí, no podíamos pasar. 
E - Sí, los padres de todos. 
F - Sí, no hasta ahí, no nos dejaban. Estábamos siempre aquí en la plaza, aquí. 
E - Fás diversión el fin de semana. 
F - Sí. 
E - Fás tiempo para divertirse. 
F - Sí, ¡bueno!, no se, yo me lo pasaba bien en clase, a mi me gustaba ir al colegio. 
E - ¿Si?. 
F - Si, me lo pasaba bien, no se. Yo creo que igual era porque como al ser hija única pues al estar con los demás 

niños me lo pasaba mejor y estaba mas entretenida en casa, también, yo solita. 
E - Pequeña. 
F - Si era un poco aburrido, a mi me hubiera gustado tener cuando era más pequeña más hermanos, ahora ya no, 

pero cuando era más pequeña sí, ¡bueno yo no sé!, todos tenían un montón de hermanos y todos, ibas a casa de todos 
y todos se peleaban y yo estaba un poco aburrida, pero ¡bueno!… al final. 

E - ¿Y has hecho amigas en la escuela?… 
F - Sí. 
E - …que te han gustado… 
F - ¡Hombre!, cuando iba aquí a esta escuela, tenía amigas y eso, pero no, no me llevaba muy bien con la gente, 

no me, con los niños no me, siempre, hasta los 13 años o 12 años así que fue cuando ya yo también igual cambié o no 
se, ¡no se!; pero al principio me costaba un poco, no hacerme con la gente pero los niños son un poco crueles y claro, 
como mis padres eran extranjeros y yo era extranjera, pues tenías alguna cosa y: «ya ¡portugués!», no se que, ¡bueno!, 
pues te llamaban cosas feas y... 

E - Sí... 
F - … te decían cosas, igual te peleabas con uno y lo primero que te decían eran esas cosas, como tus padres eran 

extranjeros, pues, y con eso de que igual tu, de pequeña si que tuve algún problema con lo niños, pero luego, ya no, 
luego todo el mundo... muy bien, ningún problema. 

E - ¿Recuerdas de algunas situaciones en que eso de ser hija de extranjeros para ellos fuera  complicado?. 
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F - A ver, la situación, igual la típica pelea de niños, ¿no?, que se peleaba por un balón o por cualquier cosa, y nos 
empezábamos a pegar y pues, insultos, pues, te insultaban, pues, que tu eres extranjera: «…!vete de aquí que tus 
padres son portugue-ses!...», ¡no se!, «…!que tu padre y madre es portugueses!…», te lo decían de modo despectivo∗ 
en plan, pues, ahora ya no tanto, pero aquí antes hace muchos años, la gente tenía la manía de que los portugueses 
tenían que ser todos gitanos y como eran portugueses, pues tenían que vivir todos, ¿yo que se?, en una chabola y andar 
descalzos y sucios y ¡jolín!, yo nunca he tenido mucho dinero, pero, no hemos tenido dinero, pero para andar limpia y 
normal, pues, pues los niños pues todos me insultaban eso: «pues tus padres que son gitanos, portugueses», no se 
qué. 

E - ¿Y tu que les decías?. 
F - Pues, yo nada, pues yo no les decía nada, pues yo agachaba la cabeza y me iba pa casa llorando, ¿que iba a 

hacer?,. Es que tampoco, es que eran igual todos los niños, los niños son muy malos y todos contra mí pues tampoco 
me iba a pegar con todos y yo tampoco he sido nunca de pegar a la gente. Luego iba ya con los 13 años o 12 ya igual 
me espabilé más y ya me hice más de responder a la gente y más espabila-da, pero hasta esa época a mí lo que me 
dijeron, y si me pegaban, pues me pegaban, me daba igual. 

E - ¿Y habría alguno o alguna la que te defendiera?, ¿que era más solidaria?, ¿te recuerdas, por si acaso?… 
F - No, había una chica que era bastante más amiga mía, si, bastante, pero…pero no, también es que eran unas 

épocas que tampoco era que tenías una amiga más que otra, era lo que decía el jefe o la jefa de la banda, como se 
decía, el jefe, lo que decían todos, tampoco era, la cosa es de niños. 

E - ¿Y los profesores?. 
F - Lo profesores, pues, alguna vez mi padre fue a hablar con alguna profesora algo, pero los profesores te decían 

eso, que eran cosas de niños que por mucho que les dijeras que, que ellos no podían hacer nada, que los niños son así, 
yo por mucho que les diga. No sé teníamos 5 años o 6 años y además basta que les digas, para que más… si saben que 
te duele, ¿no?, que te hacen daño, pues… 

E - Pero ellos nunca has sentido que ellos te, te ¿cómo te trataban los profesores?, ¿hacían diferencias?. 
F - ¡No, yo nunca, nunca!. 
E - Con los profesores, con los maestros, ¡no!. 
F - ¡No!, nunca he notado diferencia. Siempre hay algunos profesores que te llevas mejor que otros y, pero lo 

típico, lo normal con todo el mundo, pero yo, yo no sé, en esa época con los niños que era de que te insultaban y eso, lo 
demás nunca. 

E - Que eran los niños, los profesores no. 
F - Sí, no, yo lo demás, nunca me (imperceptível), con nadie, ni, hombre pienso que alguien siempre había, 

también los niños muchas veces los niños no se inventan las cosas, ¿no?, que a un niño de 6 años no se le ocurre decir, 
pues: «…gitano portugués…» o cosas de, sea, será porque los oye en algún sitio, pero bueno, tampoco, como eso ya 
pasó, y yo era pequeña, no le di ninguna importancia, conmigo la gente se porta muy bien y no se y ya todo el mundo 
que le digo: «Soy portuguesa», «¿Ah sí, y que tal?», y se interesan y te preguntan. 

E - ¿Ahora?. 
F - Sí, y «¿No eres española?», y «No»; «¿Ah? Pues yo pensaba que eras española, pues y ¿donde has nacido?», 

se interesan un montón y «¡Job! Pues que bien», además todo el mundo me dice: «!Pues que bien!, nosotros que 
somos todos de aquí, y no tenemos…», pues eso que se interesan, que no se, yo nunca he sentido nada, menos esa 
época, lo demás, ¡estupendamente!. 

E - ¿Y cómo explicas que sea… esa diferencia de tratamiento?, hablabas que eran cosas de chicos, ¿no?, eh… 
¿cómo explicas que ahora las personas… como explicas esa diferencia de forma de tratarte?. 

F - ¿De cuando era niños a ahora?. 
E - Sí. 
F - Pues no sé. 
E - ¿Qué tiene que ver con lo que...?. 
F - Una parte pues porque o cuando eran pequeños lo oían en sus casas y eres pequeño y le dejas influir por lo que 

oyes en su casa y luego llegas a una cierta edad que lo ves por ti mismo y ves que toda la gente no es igual y porque 

                                                
∗ Em Castelhano; leia-se: depreciativo. 
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haya cuatro portugueses que se hayan portado mal o hayan hecho algo mal pues no todo el mundo es así y pienso que 
es que llega un momento que te das cuenta, ¿no?, que no hace falta que te digan nadie cómo son las personas, o 
porque me conocen y saben cómo soy y yo pues, les cairé bien o no sé. 

E - ¿Y has mantenido amigos de la escuela en el Instituto?. 
F - Sí. 
E - Oh, ¿qué se han mantenido juntos en las clases?. 
F - Sí, he ido con ellos hasta el instituto, si, con ellos, tampoco he tenido una amistad porque cada uno tiene su 

grupo y cada uno ahora anda con otras personas, unos están en la universidad, otros...pues, se han ido de aquí a otros 
sitios, entonces tampoco, pero ¡bueno!, con la mayoría sí, nos vemos y hablamos y sí, la mayoría. 

E - Y dices, que hacían esas cosas de niños, después en el Instituto han cam-biado?. 
F - No, no una de las chicas que era además que era con la que peor me llevaba y con la que tenía esos problemas, 

con ella me llevo ahora estupendamente, yo la veo y nos tomamos algo, y hablamos y con casi todos, si, si yo me llevo 
muy bien, ¡bueno!, menos con, yo es que antes andaba con una chica. 

E - ¿Antes?. 
F - Cuando entré en el instituto dejé de andar con ella, si a los 14 hasta los 16 estuve con ella. 
E - Sí. 
F - Luego ya deje de estar con ella, iba conmigo al colegio, aquí a la escuela, iban conmigo a la escuela. 
E - Desde escuela hasta los 16. 
F - Si hasta los 16. 
E - Has acompañado. 
F - Sí. 
E - Ha sido tu grupo, digamos. 
F - Si, mi grupo, pero luego ya no. 
E - Y después ¿has dejado tú?, no he comprendido… 
F - Luego ya dejamos , dejé yo de estar con ellas, encontré otras amigas en clase, y ¡no se!, con otra gente, esas 

también eran de las que insultaban y eso y, este era mi grupo, pero tampoco tenía mucha confianza con ellas, ni, ¡no 
se!, no estaba muy a gusto. 

E - ¿Por qué no te gustaba?. 
F - No por nada de lo de antes, de lo de la escuela, ni lo que hubiera pasado, eso ya lo tengo muy olvidado, no, 

porque era chica que no había confianza entre ellas, igual lo mismo éramos cinco o seis, lo mismo yo estaba con una y 
me hablaba mal de otra; y lo de la otra hablaba mal de la otra, ¡no sé!, no había confianza, lo único que hacían era 
hablar mal unas de las otras y a mí eso no me gustaba y, por ejemplo, con las chicas que ando, pues, si hay algun 
problema o algo no te gusta, pues, se lo dices a esa pesona, hablar con ellas y sin ningún problema, y no, no hay esas 
cosas y a mi eso me gusta, la gente sincera, que te dice lo que siente y lo que, pues lo que siente aunque te vaya a doler, 
pero prefiero que te lo digan a que no, no lo digan por detrás o me lo oculten, me gusta que me digan las cosas como 
son, y a mi es  que la sinceridad es una de las cosas que más aprecio, y en ellos no eran muy sinceras. Hablo mucho. 

E - ¡No!, no mucho…Que me has dicho, si yo te pregunto ahora, que has venido de Bragança, que estás aquí 
desde bébé … ¿en tu vida?, 20 años. 

F - Sí. 
E - Todos tenemos en nuestra vida (que no importa la edad que tenemos, porque todos tenemos una historia, en la 

edad)… de tu vida, de esa vida que tienes ahora, ¿cuales son los momentos más importantes, buenos o no buenos?. 
(Interrupção da Entrevista para virar a cassete.) 
E - Que lo pienses, que no tienes que contestarme deprisa, si quieres pensar un poco, ¡bueno!… aa… pero que 

ahora mirando para atrás, que sean momentos impor-tantes en tu vida. 
F - (Silêncio) 
E - En tu vida, que es la tuya, que es la única, y que no hay patrones para evaluar, si evalúas es tu porque es tu 

vida. 
F - (Silêncio). Fomentos importantes, no se, yo es que.. 
E - Que.... 
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F - Que me hayan cambiar, no, que me hayan marcado… Pues uno de los momentos importantes, pues cuando 
se murió mi padre, fue un momento que, importante y que cambiante, no se. 

E - ¿Tenias? 
F - Tenía 14 años, 14 años, sí, 14 o 15 años. Pues fue un momento sí, ¡cambiante!. 
E - Y…? se esperava?… 
F - Pues, no. 
E - Disculpa por esto, no te... 
F - No, no, no, no pasa nada, sí, sí. Fue una cosa inesperada. 
E - Inesperada. 
F - Sí, una cosa que no me hubiera imaginado, no se, entonces… 
E - Y ahí, lo que, bueno, ¿que se ha cambiado, ¿no?, en que…?… 
F - (Silêncio) Es que no, cambio, no, tampoco me, no se, no me cambio, no se, tampoco he notado ningún 

cambio de antes a después, ¿no?, no se, no... he notado al que nunca había no, pues pierdes alguien que quieres, pero 
no, yo que haya notado, que yo haya cambiado en algo no... 

E - ¿Como has encarado el hecho?… 
F - ¿Cómo he encarado el hecho?.. ¡Hombre!, igual... 
E - …en esa época. 
F - Eh, me cambió igual un poco en lo que es los sentimientos, la forma de enseñar los sentimientos, o de 

demostrar los sentimientos, pues que pues fríamente, yo pues, no se, pasó todos así, como, yo lo veía y lo estaba 
viviendo pero como le estuviera pasando al de al lado y yo estuviera viendo en una película, yo no, ni lloré, ni, fue una 
cosa, ¡no se!, yo tampoco me esperaba, ni sabía, nunca sabes cómo vas a reaccionar, pero que yo, nunca pensé que si 
me hubiera pasado una cosa así reaccio-naría de esa manera, pero fue mi forma de, yo hice como un, una cortina, así, 
dije: «!Esto no me está pasando a mí!». 

E - ¿Y crees que has apoyado a tu madre, así?… 
F - Yo creo que no, creo que no porque creo que ella además que alguna vez hemos hablado, hemos discutido 

sobre ese tema algo, ella no es que me echara en cara, ¡no!, ¡pero no! se explicaba que yo ni llorara ni demostrara 
sentimientos, ni nada, lo que pasa  que yo no lo hice queriendo, fue mi forma de reaccionar, fue una cosa que, no se, yo 
lo llevaba aquí dentro y no, no supe reaccionar de otra manera, no, igual fue mala forma de reaccionar, ¿no?, pero fue 
la única. 

E - Normal. 
F - Por eso, fue la única, es que tampoco sabes cómo, cómo vas a reaccionar. 
E - ¡Eh! Eso ha tenido probablemente, ¿no?, cambios en vuestra vida, tu padre trabajaba, ¿no?, ahí a habido 

cambios de, ¡bueno!, no se... 
F - Pues… cambios… 
E - ¿Tu madre trabajaba?. 
F - Si, pero ha habido cambios, ¡claro que ha habido cambios!. 
E - Cuando dos trabajan… 
F - Que dos trabajen aunque trabaje uno pues, se nota mucho, ¿no?, eh, de tener más o menos lo que querías o 

tener la vida más o menos todo bien a que no, a que ya no puede ser, ni... hay lo que hay ¡y punto!, no... no sé, ahí sí 
que se notó, económicamente ¡sí, mucho cambio!. 

E - Económicamente. 
F - Sí. 
E - ¿Que antes vivías mejor que con esa …? 
F - ¡Sí, sí, si claro!, sí. Fucha diferencia. Y ahora hace 5 años o 6 años tiene mucha diferencia. 
E - ¿Y ahora?… 
F - Si hace 5 años atrás. 
E - ¿Que ha sido un periodo por tanto que ha durado…?, en tu idea, en la forma como tu has vivido, es el periodo 

de mayor contención, digamos así, ¿no?, económica-mente, de tu familia, que ha ido desde los 15, ¿hasta cuando?. 
F - Cómo de mayor, no le entiendo, perdona. 
E - Ese periodo… 
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F - Sí. 
E - … ¡eh!, ¿por cuanto tiempo lo has sentido?. 
F - De qué, ¿que periodo te refieres, no entiendo?. 
E - Sí, que ha habido cambios, ¿no? 
F - Sí. 
E - El lenguaje, disculpa… 
F - Sí. 
E - …(la lengua, no es el lenguaje, es la lengua)… eh, que desde que eso ocurrió que tu sientes, has sentido aquí, 

en tu familia, ¿no?, diferencias; y hoy, ¿que te parece que las cosas están equilibradas, más equilibradas?. 
F - No, me parece que cada vez están más… (gesto da mão cortando o ar num gesto de movimento de descida 

em diagonal) 
E - ¿Sí? 
F - Si, yo creo que si, además ahora yo también estoy estudiando una carrera y quieras que no siempre tienes, eres 

más mayor y tienes más gastos y…y… es que no, es que no, que no veo una situación equilibrada. 
E - Entonces, antes de ese periodo, tú dirías que tienes memoria de que habías vivido de una manera mejor... 
F - Sí. 
E - …que ahora… 
F - Sí, igual no era mucho mejor que ahora pero también yo era más pequeña y necesitaba menos cosas, igual, 

¿no?, y como esas menos cosas que necesitaba las tenía pues parecía una época, una, un periodo, un época mejor. 
E - Y lo que, lo que, encarando eso así ¿cómo encaras?, ¿lo que intentas hacer junto con tu madre, para ¡bueno!, 

para que no sea difícil?. 
F - Pues, intentos, pues buscas trabajo, pero que estudiando y eso, es muy difícil encontrar, es que será muy difícil 

encontrar un trabajo que yo he estado buscando en verano y eso. 
E - ¿Has estado buscando algo? 
F - Si, he estado buscando y pues si salía alguna cosilla igual algún fin de semana y seso he ido también y pero 

que no. 
E - ¿Pero no has trabajado?. 
F - No, no. 
E - Estabas... 
F - Estoy estudiando. 
E - Estudias. 
F - Sí, algún, a mis amigas, algunas trabajan en algún restaurante, si mañana, pues, para ir a limpiarles las copas, 

oh, que quieras o no, pues es un dinerillo de… 
E - Ya lo gastas. 
F - Sí, o para ir, yo que sé, cualquier cosa así. 
E - ¿Y Ya lo has hecho?. 
F - Sí. 
E - Sí. 
F - Pues cualquier cosa que igual un par de horas o algo que han necesitado, pues, he ido. 
E - Y aquí, con tu madre, eh, cuando quieres una cosa, cuando necesitas de comprar o irte , lo que te gustaría, 

cómo se pasa, ¿lo pides, lo hablas con, ¡bueno!, todo lo que quieres lo dices?. 
F - No. 
E - …¿cómo?… 
F - No, no puede ser, si todo lo que quisiera lo diría, mi madre ¡le daría algo!. 
E - Tu madre no entiende. 
F - Fi madre estaría enferma ya de que le pidiera tantas cosas. No, no, ¡no puede ser!. No, pues yo si es algo que 

necesito lo pido y espero hasta que puede ser, si no puede ser pues, ¡nada!. Pero, tampoco pido cosas que se que 
pueden ser, no pido cosas que, pido, pues, más o menos de lo que se que hay, algo que puede ser. 

E - Puede decirse, para ver si te estoy entendiendo, ¿que tu propia pensas y seleccionas?... 
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F - ¡Claro!, yo por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo a mi me gusta un pantalón, ¿no?, yo se que, mi madre un 
pantalón de 6000 pesetas no me va a comprar, entonces, yo, pues, si se que hay pantalones de 2000 que me gustan, 
pues ¡bueno!, pues pido el de 2000 y ya está. Fe amoldo a lo que hay, y se que mi madre más que 3000 pesetas o 4000 
no me va a comprar un pantalón, pues entonces, pues me amoldo, a ese dinero, y a entre eso busco. Ni mi madre ni 
yo, porque yo tampoco no me gusta mucho gastar, soy un poco, que me gusta guardar el dinero, no es que guardar el 
dinero, ¿no?, pero si voy a comprar algo, pues la vez que tengo dinero, pues lo miro mucho, ¿no?, pues, lo que pueda 
comprar, lo que me puede salir bien por ese, pues, hacer las mayores cosas posibles con el dinero, que no me gusta 
mucho gastar, tampoco, ¿no?. 

E - Y que crees,  ¿en algún periodo de tu vida que has gastado dinero? 
F - Nunca he tenido, no, siempre he sido de guardar el dinero y hasta de guardarlo siempre, hasta conseguir el 

dinero que he querido para comprarme algo, o mirar con ese dinero lo que podía hacer, o… nunca he sido... 
E - Y tus padre en el período en el que... 
F - Si, siempre, siempre he sido de guardar el dinero, ¡de toda la vida!. 
E - Cómo te parece, tus padres ¿tienen relación contigo… en eso?. 
F - Fi madre. 
E - ¿Te prestaban, te daban dinero por al mes?. 
F - No, hay un dinero al fin de semana. 
E - Fin de semana. 
F - Sí. 
E - Te lo confiaban. 
F - Si, me daban. Aquí se llama la paga. 
E - ¿La…? 
F - La paga, se llama, te dan dinero los fines de semana, un dinero para que tu tengas a la semana. Pero yo nunca 

he sido de gastarlo igual, en un fin de semana, sino de guardarlo y tenerlo ahí. Igual ahora gasto más porque, no gasto 
más, no, igual, ahorro menos y guardo menos porque, las cosas también están más caras y eso, pero… que siempre lo 
he guardado, siempre he tenido dinero guardado, nunca me lo he gastado. ¡Bueno!, en lo he gastado en las cosas que 
eran necesarias, o.... 

E - Pero tienes un dinerito tuyo que intentas no gastar o, guardarlo hasta conseguir lo que quieres. 
F - Guardo hasta conseguir lo que quiero, si igual quiero un pantalón, pues digo, pues vale 3000, hasta que 

tenga… cuando tenga 3000 me lo compro. Siempre, además siempre por la ropa y eso, siempre he guardado el dinero 
para eso, siempre he guardado el dinero para eso, es una cosa que me gusta y como tampoco puedo comprar mucho, 
pues prefiero ir guardando la que me dan, lo poco que me den, pues ya está, y así, pues. 

E - Y los estudios ¿es tu madre la que paga?. 
F - Sí. 
E - Sí. 
E - Entonces, esa paga es para tus cosas personales, 
F - Sí. Es para… pues si sales y te tomas, el sábado sales, no, los sábados a las noches a dar una vuelta, pues para 

tomarte algo, para, ¡no se!; y luego entre semana pues también algún día que tomas algo o, algún… fotocopias, o 
cosas de esas que necesitas. Por eso te digo que ahora gasto más también, porque voy a la Universidad y que si 
fotocopias, que si folios, que si cuadernos y esas cosas pues me lo gasto, ya no me da para guardarlo para ropa, y eso, 
pero ¡bueno!. Es lo que hay, tampoco, yo tam-poco he sido nunca de pedir mucho, o sea que no... siempre me he 
amoldado a lo que ha habido, pero ¡bueno!. 

E - Entonces, que ahora, tu rutina, digámoslo así (rutina entre comillas ¿no?), eh… tienes menos clases y por eso 
tus tiempo se pasan por aquí, por la biblioteca por la universidad, ¿y cuando sales a tomar algo como ahora decías, 
donde vas, por aquí por Lasarte?. 

F - Sí, sí, cuando salgo es por aquí, por Lasarte, sí. 
E - A San Sebastián es lejos. 
F - No, alguna vez, si solemos ir, ahora, es que ahora hay autobuses de Lasarte, a las noches, a San Sebastián, 

entonces vamos, pero antes no, porque como no había autobús, tenías que coger un  taxi, o un taxi te supone mucho 
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dinero, entonces pues, no íbamos, ahora, alguna vez, si que vamos pero tampoco tenemos por costumbre ir a San 
Sebastián. 

E - ¿Y cuando sales, con quién sales?. 
F - Pues con muchos, es que… del… del grupo somos bastantes. ¡Bueno!, ahora no somos muchos porque nos 

se han ido a trabajar a Barcelona, otros a Burgos y, pues, todo el mundo ya está haciendo su vida, ¿no?, los que han 
estudiado, pues, se van a trabajar a fuera, pero los demás somos… de mi grupo, pues, seremos unos 8, no 8 chicas, 
luego hay 5 o 6 chicos, más luego un montón de gente que conoces, que no son del grupo mismo pero que te juntas 
con ellos y haces cosas con ellos y somos muchos, ¡muchos!. 

E - ¿Y no son colegas de la universidad?. 
F - No. No. 
E - Son de aquí… 
F - Sí… 
E - …son vecinos… 
F - …sí… 
E - …y antiguos amigos. 
F - Sí, casi todos, de la universidad no. 
E - ¿Antiguos amigos o no?… porque has dicho que has cambiado de amigos… 
F - ¡No antiguos, no!… eran conocidos de antes. 
E - Sí. 
F - Porque muchos iban conmigo a la escuela, también pero a otra clase. Entonces la mayoría son conocidos de 

antes, pero ahora son amigos, antes.... 
E - ¿De la misma edad algunas veces?. 
F - Las chicas son todas de mi edad, un año más, un año menos, no año más, los chicos ya tienen 23 años, casi 

todos, 23-24. Los chicos sí, son universitarios y eso. 
E - ¿Y en la universidad has conocido gente nueva, diferente?. 
F - No mucha. He ido con un chico que era compañero mío del instituto, fuimos el primer año los dos juntos y 

este año también, conocimos a una chica y a un chico y hablas con la gente pero tampoco, como es un carrera que no 
necesitas ir a clase, no necesitas, ¿no?, haces trabajos, ¿no?, no necesitas nada de nadie, simplemente con, ¡no se!, no 
necesitas nada, entonces la gente tampoco se relaciona mucho en esa carrera, es más… van a lo suyo, van a sus 
apuntes, su… a estudiar y nada más, ¿no?, igual en otras carreras te relacionas más, ¿no?, tienes que hacer trabajos, 
tienes que ir a clase obligatoriamente, pero en esta como… pues tampoco hablas mucho con la gente, hablas lo justo. 

E - ¿Son simpáticos?. 
F - ¡Bueno!, ni simpáticos, ni simpáticos, hablas con ellos de los exámenes, de los apuntes y ya está, y nada más, 

tampoco hay relación con ellos. También como son pocas horas, es eso, igual si fueran más horas de universidad, más 
tiempo allí metidos, nos relacionaríamos más, pero como es… igual vas dos horas al día, 3 horas, pues entonces 
tampoco te da tiempo, tampoco te da tiempo a nada, a hablar con la gente. 

E - Que están todos, siempre con prisa, ¿no?. 
F - Sí, es que.... 
E - …para entrar en las aulas. 
F - Sí, y ¡ya está!. Ahí la gente va a clase y se marcha, no anda por ahí, por la universidad, no, ¡nada!, se marcha a 

la biblioteca de la universidad, o se marcha a su casa, o se van a tomar algo a algún bar, pero la gente no... 
E - ¿Te parece que si vivieras en San Sebastián sería diferente?. 
F - No, no creo. ¡Yo creo que no!. 
E - Porque hay más gente que no es de San Sebastián y que de San Sebastián vienen aquí a la universidad. 
F - Sí, en la universidad hay… gente de todos los sitios, de San Sebastián, de todos los pueblos, de Bilbao, de 

Vitoria, de todos los sitios, o sea que no… es toda gente de todos los sitios, no hay diferenciación. 
E - Hay un montón de gente. 
F - Sí, de la ciudad y de alrededores. 
E - ¿Hay otros momentos de tu vida que sean significativos para ti?, a parte de lo que hablamos… 
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F - Es que, sí, significativos igual para mí, no sé, hay muchos pero tampoco es que sean muy importantes, no, 
igual, son cosas pequeñas que han ocurrido y han sido, pues, para mi importantes, sí. 

E - Entonces pero para ti, todo eso… 
F - Pero igual son pequeñas cosas, ¡no se!. Da igual, es que igual son tonterías o.. por ejemplo: significativo, 

cuando aprobé selectividad, para mí fue un momento, yo nunca me esperaba que iba a aprobar selectividad, ni que iba 
a ir a la universidad ni nada; sabía que podía conseguirlo, pense que no… que… ¡no se!, yo además en los estudios y 
en eso siempre he sido un poco negativa siempre: «…!voy a suspender, voy a suspender!…», y luego siempre 
aprobaba, pero siempre he sido muy negativa, y pensé que no iba a aprobar nunca selectividad, y fui y aprobé. 

E - ¿Y porqué piensas que…   ahora  eras así, negativa, en los estudios?. 
F - ¡Porque no se!, siempre he sido  y soy  en los estudios, siempre he sido, muy negativa, ¡no se porqué!, 

¡no se!, ¡porque no se!, he ido siempre con tanto miedo, y con tantas cosa a los exámenes que… y además por una 
parte prefiero ser negativa, porque siempre es mayor la alegría que te llevas, y siempre es más… más la satisfacción 
que dices: «!Jo!, ‘porque yo he estado pensando que no podría? y, ¡mira, puedo y lo he aprobado y lo he hecho!», 
siempre, ¡no se!, a mi me hace sentir importante, ¿no?, bien, pues decir: «!Yo puedo hacerlo como todo el mundo!»… 
y eso. 

E - ¿Y cómo has reaccionado a eso?, además de la inmensa felicidad, ¿has festejado?. 
F - Si, si he festejado. 
E - ¿Si?. 
F - Si, festejé, ¿no?, con las amigas, y eso, pero muy contenta, fue, no se, era una cosa que no, ¡que no se!, que 

hasta que no la vi no… estaba muy contenta, fue… !!job!, pensar que yo iba a y a la universidad!... 
E - ¿Y tu madre cómo ha reaccionado?. 
F - Tu, pues también, mi madre estaba muy contenta, estaba, ¡jo!, más contenta, super, muy orgullosa, pues: «!Fi 

hija va a ir a la universidad!…» 
E - ¿Y que piensas que ella creía: que tú ibas a pasar la selectividad?. 
F - Pues, no lo se porque, con mi madre y yo, mi madre con los estudios siempre, ¡no se!, yo creo que ella sabe 

que yo puedo, pero nunca confía mucho en que lo haga, siempre está con la cosa de que… «…yo se que puede, pero, 
creo que no lo va a hacer…». Ella también es un poco negativa, no sé, es un poco… «…me da la impresión de que 
puede pero no lo va a hacer…» y siempre está un poco, ¡no sé!. Es que cuando aprobé selectividad, por ejemplo, ella 
se puso muy contenta, estaba muy contenta y… «!que bien!…». Y luego otras veces que, igual he… digo que voy a 
suspender un examen, ¿no?, y he suspendido, y cómo que no se lo esperaba que suspendiera, ¡es que no sé!, 
tampoco… no sé si piensa que no sé, me tiene despistada, que no se muy bien lo que piensa sobre mis estudios, no sé. 
¡Que no, no se!, a veces que parece que… a veces pienso que ella piensa que sí, puedo, y otras veces que piensa que 
no puedo, o que no quiero que, ¡no se!, tampoco… 

E - Que ella te dice para estudiar ... 
F - No. 
E -  …no te… 
F - Nunca lo ha dicho, sí, ¡nunca lo ha dicho!. Además no me gusta, no. No me gusta que me diga mi madre, 

¿eh?, porque luego estoy hablando con las profesoras o así, y eso que estén encima mío no me disgusta y me viene 
bien, pero que me digan en casa: »!Estudia!» y eso ¡no me gusta nada!, porque basta que te digan que estudies para 
que no... Yo, yo soy la que tengo que poner y decidir cuando… «!Venga!, voy a estudiar!, ahora, me voy a poner 
ahora y lo voy a hacer…», si no… yo me tengo.... es que me lo tengo que pensar mucho tiempo hasta que empiezo a 
estudiar, tengo que pensar mucho. 

E - Que mentalizarte. 
F - Sí, me tengo que mentalizar, empezar, pues…«… ¡tengo que estudiar!, mañana, voy a estudiar, mañana voy 

a estudiar, ¡tengo que estudiar!». Fe cuesta mucho, ¡ponerme me cuesta mucho!, luego estudiar, ya una vez que 
empiece ya en seguida… pero ¡ponerme me cuesta un montón!. 

E - ¿Porqué será?. 
F - Porque ¡no me apetece nada!. Fe apetece más estar con las amigas, hablar con ellas y… además lo malo que 

lo que tengo es que mis amigos… una está haciendo carrera como yo, está haciendo Educación Social, pero las 
demás, pues, una ya ha terminado de estudiar, otra hace un cursillo a las mañanas… eh… otra va a un gimnasio y se 
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está sacando un título de monitor de aerobic, pero no hace nada más, entonces, tampoco ella tiene grandes 
preocupaciones, ni nada que hacer y siempre te da un poco de envidia, ¿no?, pues yo tengo que estar aquí en casa 
estudiando y ellas están por ahí en la calle o están hablando y siempre, pues, te cuesta un poco, pero ¡bueno!. 

E - ¿Y te invitan más veces de que tu puedes ir?. ¿Ocurre eso?… 
F - No. 
E - …que te inviten y que tu digas: «…!No que ahora tengo que estudiar!». 
F - No. 
E - No. 
F - No, yo… ellas no… cada una ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabemos donde estamos todos, y si yo 

quiero salir, salgo y si no quiero salir, ellas no me, no me dicen, pues: «!Sal!», no me llaman, ni… cada una hace su 
vida y si quieres salir y… ya ves donde está la gente y tu vas, y si no, ¡pues nada!, nadie te llama ni te insisten ni... 

E - ¡Ah!, porque hay sitios donde se encuentran. 
F - ¡Claro!, entonces hay un sitio donde te encuentras, entonces tu ya sabes que están ahí, que quieres, que te 

apetece, vas, que no quieres, pues, no vas, pero ellas ni te, ni te llaman, ni te invitan, ni te dicen para salir ni nada, o sea 
que eso ya es cuestión tuya de lo que te apetezca, te apetece más quedar en casa, estudiar, o irte a algún sitio. 

E - ¿Y con los enamorados?, ¿Cómo a sido eso?. 
F - Pues nada. 
E - ¿Cómo (riso)?… este tío de ahora (riso de ambas)… ¿Cómo ha sido ?. ¿Has tenido enamoradizos antes?. 
F - ¡Sí, he estado, sí!, he estado saliendo con un chico tres años y con otro un año y algo. 
E - ¿Tenias 16 ?. 
F -  Con el primero empecé muy jovencita, era muy, era una niña, tenía 14 o así. 
E - ¿Y él era más viejo?. 
F - Era, tenía 3 años más, yo tenía 14 y el tenía 17, y con el segundo, pues… yo tenía, ¿tenía?, no 17, es que fue 

así: terminar con uno y con otro, fue muy rápido todo. Tenía 17 y el 18, y eso, estuve 3 años con uno y un año con 
otro. 

E - ¿Pero habían empezado pequeños, jóvenes,?, pero ha sido una relación... 
F - Sí. 
E - …durable, madura, ¿no?. 
F - Sí, bastante, ¡si bastante larga!. 
E - ¿Qué no eran colegas de instituto?. 
F - No, el era… no iba al instituto, estudiaba en otro sitio y nos conocimos una noche y empezamos a hablar, nos 

hicimos amigos y a partir de aquello.. y con el otro era, era mi compañero de clase… 
E - ¿El de 17 años?. 
F - Sí, es, ¡bueno, mi compañero!, iba conmigo a clase, le conocí en clase y a partir…también nos hicimos 

amigos, y eso... 
E - ¿Y tú visitabas su casa?, y los amigos… ahí los enamorados se visitan, ¿cómo…?, o se encuentran en los 

cafés o cuando van a tomar algo. 
F - Te vienen a buscar a casa pero no, pero aquí tampoco no se acostumbra a que se suban a casa ni que estén en 

casa. Depende, cada uno tiene sus costumbres, ¿no?, pero yo no, nunca les he dicho que suban a casa, ni nadie, ¡no!, 
¡porque no sé!, porque no me, no me apetecía, ¡no sé!. Porque mi madre yo he entrado aquí a mis amigas y amigos y a 
todo el mundo, pero no, no se, preferira que no. 

E - ¿Y en casa de tus amigos también vas, también van, se encuentran?... 
F - Sí. 
E - ¿Y con este ahora, actual?. 
F - Nada, tampoco llevo poco tiempo, no se, ni un mes, ni… poco tiempo, 20 días o así, tampoco, ¡y nada!... que 

no es una cosa… es un amigo. 
E - Sí, es un amigo. 
F - Si, más que nada, todavía no, no se sabe. 
E - Que es fresco. 
F - Sí, está todavía muy… ¡no se sabe!. 
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E - Allá de esa importancia…  porque es de eso de lo que estamos hablando, de las cosas más importantes 
para ti, ¿no?, no hay aquí un padrón de información, es lo que tu consideras importante  …de la entrada en la 
selectividad, ¿hay otro momento? … del pasaje de la selectividad, ¿no?, ¿hay más alguno, o algunos, o algún 
momento para ti, para tu vida?… 

F - ¿Importante?. 
E - …algo importante…. 
F - Cuando salí con el segundo chico éste, pues cuando dejamos de salir, fue, ¡no se!. 
E - ¿Este que tenía 18 años?. 
F - Si, fue, no se, yo estaba muy enamorada de él, y para mí fue algo muy fuerte, ¡no se!, muy, estuve mucho 

tiempo… estaba… es que estuve mucho tiempo… igual hasta hace poco, ¿no?, pero hasta hace unos 6 meses o ahí 
que yo seguía enamo-rada de él y me gustaba un montón y estuve, pues, tenía temporadas que estaba muy bien, otras 
temporadas que estaba… deprimida no, pero que estaba muy decaída y muy así y para mí fue algo muy fuerte, no se, 
¡muy, me gustaba mucho!, no se. 

E - ¿Es que no has sido tu la que le has dejado?. 
F - No, fue él el que me dejó de mí, eso fue algo muy importante en mi vida, ¡no se, a mi me gustaba mucho!. 
E - ¿Y tu te entendías bien con él?. 
F - ¡Sí, en un principio sí!, en principio sí. 
E - ¿Pero después había cosas que no... 
F - …había cosas que no…pues, ¡no se!, pues él… yo igual quería más, pues una… ser su novia, ¿no?, una 

relación por salir con él, y estar más con él y, pues, el prefería más igual otras cosas, ¿no?, le gustaba mucho el fútbol y 
si había partido, pues, no se salía de casa. Si había fútbol no se salía, le gustaba, ¡no se!, jugaba al fútbol, jugaba también 
al fútbol, entonces tampoco se podía salir, y un montón de… ¡no se!, era tampoco… tampoco eran grandes cosas, 
pero eran pequeños detalles que… que al final te cansabas, ¿no?, ¡que no podía ser!, ¡no se!, que no, tampoco… es 
que tampoco en realidad no hubo nada que… nos entendíamos, pero él, pues… pues ya no estaba enamorado, pues, 
ya no quería seguir conmigo y nada. 

E - ¿Pero te respetaba, te trataba bien?. 
F - ¡Sí, hombre!, pues había a veces que él hacía cosas que no me gustaban, pero ¡bueno!, tampoco nada… ¡no 

se!, nada importante así, nada malo, ni nada, tonterías, pequeñas cosas, que… pues no te apetece estar con una persona 
y hay cosas que igual no las haces mal, pero ¡bueno!, y eso, y se terminó, se terminó para él, porque yo estuve mucho 
tiempo pensando en él, osea.... además es que yo fue… igual me han gustado otros chicos y eso, pero fue una de las 
personas que… que, pues, lo que influyó mucho que yo repitiera fue él, porque yo me centré sólo en él y a mí lo 
demás me daba igual, yo sólo quería estar con él, y verle a él, ir a clase para verle, para estar con él y que quedara 
conmigo a las tardes y lo demás ¡me daba igual!. Yo mientras estuviera él estaba contenta, y por eso también perdí ese 
año, porque yo iba con él a clase, no hacíamos nada, yo sólo estaba pendiente de él… (devido ao horário das aulas da 
entrevistada a entrevista teve que ser interrompida aqui). 

 
FIM  DA  ENTREVISTA À FILHA DE AMÉLIA 
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ÇÃO DO PERFIL SÓCIO-PROFISSIO-
NAL DO INVESTIGADOR CRIMINAL»  
CIES / Escola de Polícia 
Judiciária de Lisboa 
------------------------------ 
Sociologia / Jan/88 - Nov/89 
Socióloga do “Projecto n.º 89 do 
II.º PROGRAMA EUROPEU DE LUTA 

CONTRA A POBREZA” 
 

 
 
Principais actividades e responsabilidades: 
- Março/1987 - Julho/1988: Responsável pelo Levantamento da Le-
gislação  e Análise Documental dos diplomas relativos à Implanta-
ção da Indústria Mineira  
- Março/1987 - Março/1988: Responsável por toda a Análise Históri-
co-Documental 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------- 
 
Principais actividades e responsabilidades: 
Responsável pela Investigação de Terreno em Lisboa 
 
 

----------------------------------------------- 
Problemática / Objecto: Pobreza  
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Entidade 

 
Sob Orientação de  

 

 
II.º PELCP/ CRSS Lisboa – Del. 
Cascais  / CIES  
Professoras Doutoras  
Isabel Guerra – ISCTE e  
Manuela Silva – ISE 

Principais actividades e responsabilidades: 
Responsável pela Investigação, pela Avaliação Interna e pela Imple-
mentação da Metodologia Investigação-Acção: 
- Fundamentação e construção de um Questionário de caracteriza-
ção sócio-demográfica das 256 famílias-alvo do Projecto 
- Formação da Equipa de Inquirição 
- Supervisão da aplicação do Questionário e de todo o Processo: 
Tratamento dos Dados, Categorização e Codificação das Questões 
- Redacção de 4 Relatórios de Apresentação de Resultados 
- Enquadramento Técnico: Realojamento (Famílias-Alvo), 1.ª Fase 

Experiência 
Profissional  
Pedagógica e em 
Formação 

Data 
Função ou cargo ocupado 

Entidade 
----------- 

Data 
Função ou cargo ocupado 

Entidade 
 
 

----------- 
Data 

Função ou cargo ocupado 
Entidade 

 
 

 
 

----------- 
 

Data 
Função ou cargo ocupado 

Entidade 
 
 
 

 

 
 
 
 
Nov./1989 a Fev./1990 
Docente  
Instituto Superior de Serviço 
Social de Lisboa.  
--------- 
1990/91 a 1993/94 
Docente no Instituto Técnico e 
Artístico de Coimbra – Curso de 
Animador Social (Diurno e Pós-
Laboral) 
--------- 
 
1992/93 
1993/94 
Docente da 
Escola Superior de Enfermagem 
de Bissaya Barreto de Coimbra. 
 
--------- 
 desde Jan./ 1990 
Docente do 
Instituto Superior Miguel Torga 
de Coimbra (ex-ISSSC). 
Licenciatura em Serviço Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
Março/1996 a Março/1999 
(exclusivé) 
dispensa de trabalho docente 
para dedicação à pesquisa 
conducente a doutoramento. 
--------- 
1998/1999 (2.º sem.)  a 
2002/2003 
Docente da Licenciatura 
em Ciências da Informação 
 
--------- 
 
1998/1999 (2.º sem.) até ao 
presente 
Docente da Licenciatura em 
Serviço Social  
 
 

 
Principais actividades e responsabilidades: 
 
 
 
 
Disciplina: “Sociologia da Cultura Portuguesa”. 
 
--------- 
 
 
Disciplina: “Sociologia” (1.º e 2.º anos) 
 
 
--------- 
Disciplina: “Antropologia e Sociologia” (1.º ano)  
Módulo de “Intervenção Comunitária” (3.º ano) 
 
 
 
 

--------- 
Jan./1990 a Mar./1996: 
Disciplinas:  
semest./3.º Ano - “Sociologia da Acção Social” 
semest./4.º Ano - “Investigação em Serviço Social” 
Seminário de Orientação de Investigação (anual/5.º ano – cf. CV, 
Anexo 2): 
 - 1990/91: orientação de 7 alunos; 
 - 1991/1992: orientação de 11 alunos; 
 - 1992/93: orientação de 10 alunos; 
 - 1993/94: orientação de 7 alunos; 
 - 1994/95: orientação de 13 alunos. 
Orientação de Estágios em Serviço Social (sem./4.º ano – cf. CV, 
Anexo 2): 
 - 1989/1990 e 1990/1991: orientação de 30 alunos  
--------- 
 
 
 
 
 
--------- 
1999 a 2003   
Disciplinas, 2.º ano – semest: 
Metodologias das Ciências Sociais – I 
Metodologias das Ciências Sociais – II 
 
--------- 
 
 
Março/1999 a Julho/2007 
Disciplina, 2.º ano – semest.:  
Metodologias das Ciências Sociais – II 
Março/1999 ao presente 
Metodologias das Ciências Sociais – I 
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--------- 
1990/2000, 200/2001, 2001/2002 
Dcente na Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Integrado e 
Políticas Sociais (1.º e 2.º 
Cursos)  
--------- 
desde 2003/2004 até ao 
presente 
Docente da Licenciatura em 
Psicologia 
--------- 
2005/2006 
Docente do Curso de Pós-
Graduação em Serviço Social, 
Risco e Exclusão Social – 
Escola de Altos Estudos, ISMT 
--------- 
2006/2007 e 2007/2008 
Docente da Licenciatura em 
Serviço Social  
 

2004/2005: Orientação de Estágios em Serviço Social (sem./4.º 
ano): supervisão de 8 alunos (Ramo de Aconselhamento) 
 
--------- 
 
Disciplina (sem.): Diagnóstico Social e Transformação do Tecido 
Comunitário 
 
 
--------- 
Disciplina, 2.º ano - semest.:  
Métodos de Investigação II  
Disciplina, 2.º ano - Opção / semest.:  
Psicologia Comunitária 
--------- 
Módulo 3. Exclusão Social Social (Novembro/2005) 
Módulo 4. Risco Social e Exclusão Social (Dezembro/2005) 
 
 
 
--------- 
Disciplina, 2.º ano - Opção / semest.:  
Processos de Requalificação Sócio-Identitária 

Divulgação de 
pesquisa/Publicações 
mais significativas 

Data 
Editor / Periódico 

Tipo: polic.  
 

 

-------- 
Data 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

 
------- 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

 
------- 
Data 

Editor / Periódico  
Tipo: artigo 

 
------- 
Data 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

 
 

------- 
Editor / Periódico 

Tipo: artigo 
 

------- 
Data 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

------- 
Editor / Periódico 

Tipo: artigo 
 
 

 
 
 
1988 
IIº. PELCP. Transnational Team: 
Action on Behalf of Refugees, 
Ethnic Minorities, Gypsies and 
Migrants, Transnational Meeting 
held in Estoril 17 - 21st October. 
------------------- 
1989 
Revista de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Lisboa,ACTD/CTS, 
Colóquio Ética e Investigação 
Científica, Out. / Dez.  
------------------- 
Revista Académica Via Latina  - 
Suplemento, Coimbra. 
------------------ 
1990 
Experiências e Papéis Profissio-
nais de Sociólogos. Lisboa. Pub. 
A. P. S. (2.ª ed.: 1996). 
------------------ 
1992 
Forum Sociológico - Instituto de 
Estudos e Divulgação 
Sociológica. Dep. de Sociologia 
da Univ. Nova de Lisboa. 
------------- 
Comunicações ao “Colóquio 
Viver (N)A Cidade”. Lisboa: 
LNEC/NEUT 18 a 20 Out.  
------------- 
1993 
Forum Sociológico. 
 
------------- 
Estruturas Sociais e Desenvol-
vimento. Actas do II Congresso 
Português de Sociologia. Lisboa: 
Ed. Fragmentos.  

 
Título e outros elementos de referência bibliográfica:  
 
BETHLENFALVY, Peter (coord.); ÁVILA, Mª. Teresa; 
BETHLENFALVY, Daniela von;  BAPTISTA, Mª. Helena; 
CAPUCHA, Luis; HOOGSTRATEN, Jan van; MADEIRA, Mª. 
Joaquina Ruas; TOSCANO, Mª. de Fátima C.; WHITTING, Gill 
(1988). On the way of Developing Ethnic Communities in 
Impoverished Urban Districts. 25 p. (polic). 
------------------- 
 
«A Guerrilha e o Guerrilheiro   problemas reais e/ou simbólicos dos 
técnicos de intervenção no e sobre o real». pp. 6-74. 
 
------------------ 
«Memórias de uma carta adiada - anacronismo ou actualidade da V. 
L. a propósito dos estereótipos sociais sobre a condição da 
mulher». Suplemento, pp. 12-15. 
------------------ 
 
«A Sociologia, Prática de Investigação e Acção - produtos da 
intervenção do sociólogo em processos de Desenvolvimento 
Comunitário», pp. 91-113.  
----------------- 
«Os conceitos de Pobreza como categorias de análise sociocêntrica   
uma leitura das abordagens sociológicas do industrialismo». nº. 1, 
pp. 121-155.- 
 
----------------- 
«DESCOBERTOS, MAS NÃO "DESCOBRIDOS": mecanismos de 
(des)integração dos imigrantes africanos em diáspora em Lisboa : 
leitura sociológica de um caso de intervenção», pp. 73-90.  
 
------------- 
«A Constituição dos Pobres como Grupo Social na Idade Média: a 
linguagem quotidiana como indicador». nº. 3, pp. 213-221.  
 
------------- 
«Dimensões Sociocêntricas dos Estudos Sociais em torno dos 
"Grupos Pobres"». vol. II, pp. 303-319.  
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Editor / Periódico 

Tipo: polic. 
 
 

 
 

------- 
Data 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
------- 
Data 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

------- 
Data 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

 
 

------- 
Editor / Periódico 

Tipo: resenha 
------- 

Editor / Periódico 
Tipo: artigo 

 
 

 
 

 
Dissertação de Mestrado em 
“Sociologia Aprofundada e 
Realidade Portuguesa”. Lisboa, 
Universidade Nova de Lisboa, 
Dep. de Sociologia da Fac. de 
Ciências Sociais e Humanas.  
------------- 
1994 
Dinâmicas Multiculturais: novas 
faces, outros olhares. Actas das 
sessões temáticas do IIIº 
CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASI-
LEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
4 a 7 de Julho. Lisboa:  Instituto 
de Ciências Sociais da Univ. de 
Lisboa («estudos e investiga-
ções» - 7).  
------------- 
1995 
Forum Sociológico.  
 
------------- 
2002 
Actas do IV Congresso 
Português de Sociologia, 
Associação Portuguesa de 
Sociologia. 
------------- 
Interacções. Revista do Instituto 
Superior Miguel Torga, Coimbra.  
------------- 
2006 
Actas da IVª Semana Social 
“Cidadania Pessoal, 
Responsabilidade Colectiva” . 
Conferência Episcopal 
Portuguesa, Marinha Grande (15 
a 17 de Novembro/2001).  

 
POBRES: DESTINOS FATAIS E UTILIDADE SOCIAL - POR UMA SOCIOLOGIA 

DA ACÇÃO HISTÓRICA. 546. pp. ; + Bibliog. ( 81 pp.);  +  Índices: de 
Temáticas (12 pp.),  de Autores (13 pp.),  +  Geral  (10 pp.);  + 
Anexos  (a, b, c:  54 pp.), + Anexo d (10 ilustr.), (polic.).  
 
 
------------- 
«Destinos Fatais e Utilidade Social». Vol. II:  325-342.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
«O Direito a ser pobre: A construção social do direito a ser pobre é 
uma herança medieval.». I.ª parte: n.º 6: 141-153. 
 
------------- 
«Racionalidades Complexas, Trajectórias, Reinclusão Social: 
Esmeralda - um Processo Social de Reconstrução Identitária 
Cigana». (também versão em CD).  
 
 
 
------------- 
«Maria Luisa Ribeiro Ferreira (org.). 2001. “Também Há Mulheres 
Filósofas”. Resenha». nº. 2, Abril 2002: 154-157. 
------------- 
«Qualidade de Vida – Cuidar do Futuro: reptos sobre a exclusão 
social»  

Outras Aptidões, 
Publicações e  
Competências 

Prémio 
 
 

------------------- 
 

Missões no Estrangeiro 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Julho/1995  
MENÇÃO  HONROSA em Co-
Autoria (Redondo, João; et al.) 
do Relatório de Investigação 
«DEFICIÊNCIA MENTAL / INTER-
VENÇÃO EM REDE» 
 ------------------- 
11 a 22 Abril / 1994  
Participação no Programa de 
Intercâmbio de Professores 
ERASMUS na Escuela 
Universitaria Diocesana de 
Trabajo Social de San 
Sebastian, Donostia (Espanha) 
 
29 Maio a 14 Junho / 1995 
Participação no Programa de 
Intercâmbio de Professores 
ERASMUS no IRTS d'Aquitaine 
em Bordeaux (França) 
 
23 a 27 Abril / 2001 
Participação no Programa de 
Intercâmbio de Professores 
ERASMUS na Universidade de 
Lund (Suécia) 

 
Concurso: 
Prémio do Cinquentenário do Hospital Sobral Cid (1945-1995) 
 
 
 
 
 ------------------- 
Principais actividades e responsabilidades: 
Leccionação de matérias de Sociologia e Análise Sócio-Histórica da 
Pobreza. 
 
 
 
 
 
Leccionacção de matérias de Sociologia, de Metodologia de 
Investigação em Ciências Sociais bem como da Análise Sócio-
Histórica da Pobreza 
 
 
 
Intercâmbios e contactos institucionais e de pesquisa  
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Publicações de Poesia 

Tipo: Livro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

------------------------------------------ 
 

Publicações de Poesia 
Tipo: Antologia ou Colectânea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------ 
 

Competências Linguísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------ 
 

Participação  
(Oradora/Co-Organizadora)  

em Congressos/Colóquios e 
outros Eventos Científicos 

 

 
1997  
Viseu: Palimage Editores. 
-------------------------- 
1998 
Coimbra: Editora Minerva de 
Coimbra. 
Palimage. 
-------------------------- 
 
1999 
Palimage. 
-------------------------- 
 
2002 
Coimbra: Pé-de-Página editores.  
Palimage. 
-------------------------- 
 
2003 
Pé-de-Página. 
-------------------------- 
 
1995 
Memória da Palavra. Antologia 
Poética. 1.º Encontro de Jovens 
Poetas de Coimbra. 1995 
(SEC/D.R. Centro). 
1999 
Poesia para Timor Loro Sae. 
Palimage Ed. 
2001 
Colectânea de Poesia por 
Coimbra. Pé-de-Página Ed. 
2003 
Coimbra Encantada. D. Quixote 
(Apoio: CCNC 2003). 
2007 
LITTERARIUS. Revista do 
Prémio Litterarius. Racal Clube, 
Nº. 0 – Primavera/Verão 2007. 
---------------------------------------- 
Conversação:  
Português, Francês, Espanhol, 
Inglês 
 
Leitura:  
Português, Francês, Espanhol, 
Inglês, Catalão, Italiano 
 
Escrita:  
Português, Francês, Espanhol 
---------------------------------------- 
 
 
Variada e regular desde 1989 

 
 
Título: do Vagar e da Memória. 
-------------------------- 
 
Título: as palavras contidas. 
 
Título: para além das coisas. 
-------------------------- 
 
Título: A Utopia da Coragem. 
 
 -------------------------- 
 
Título: a madre da casa da avó / os nomes infinitos do ser. 
Título: Portugalito  
-------------------------- 
 
Título: a artesã do desengano. 
 
----------------------------------------------------- 
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Informação adicional 

 
Área / Data 

Função ou cargo ocupado 
Entidade 

 
Área / Data 

Função ou cargo ocupado 
 
 

Entidade 

 
 
 
Sociologia, Janeiro de 1987 
Investigadora 
CIES 
 
Sociologia,1992/1993 
Investigadora do INSTITUTO DE 

ESTUDOS E DE DIVULGAÇÃO SOCIO-
LÓGICA 
Departamento de Sociologia da 
FCSH - Univ Nova de Lisboa 
 

 
 
Principais actividades e responsabilidades: (cf. informações 
supra-citadas) 
 
 
 
 
Principais actividades e responsabilidades: 
Membro, nos  primeiros números, do Comité Editorial e de Redac-
ção da Revista FORUM SOCIOLÓGICO 

Apêndices 1 - Sinopse da Dissertação de Mestrado 
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Anexo 1  -  Sinopse da Dissertação de Mestrado 
Toscano, Mª. De Fátima (1993), POBRES: DESTINOS FATAIS E UTILIDADE SOCIAL - por uma Sociologia da Acção 

Histórica. Dissertação de Mestrado em Sociologia Aprofundada e Realidade Portuguesa. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 
Dep. de Sociologia da F.C.S.H., 1993,  546. pp. + Bibliog., 81 pp. + Índ. de Temáticas, 12 pp. + Índ. de Autores, 13 pp.  + Índ. Ger., 
10 pp. + Anexos a, b, c, 54 pp. + Anexo d, 10 ilustr. (polic.). 

Esta investigação pretendeu identificar: quais os grupos socialmente categorizados como Identidades Sociais 
Pobres; como e quando essa categorização é socialmente construída na cultura euro-ocidental portuguesa. 

No percurso fundamentador desta investigação - e a partir da análise de fontes secundárias (abordagens históricas 
dos «pobres») - foi necessário recuar no tempo histórico e incluir a Problemática do processo de afirmação social da 
burguesia, entendido na interacção com os outros grupos sociais não burgueses: quer através das práticas sociais de 
hegemonia e afirmação e legitimação da acção da burguesia nascente; quer por um ethos burguês baseado 
dominantemente no utilitarismo e no individualismo, na utilidade da própria razão humana que viria a fundar o conceito do 
homem moderno. Da ascensão da burguesia salientaram-se, assim, quer os interesses normativos e racionais (da 
burguesia) pelo social, quer a produção de sentimentos sociais. Tal linha de trabalho pressupunha que, ao nível 
epistemológico, se indagasse sobre o interesse social na construção de formas de conhecimento do social, no quadro da 
racionalidade Ocidental: como se desenvolveu o interesse em conhecer o social? 

Foi este ponto de partida epistemológico que sustentou a leitura comparativa  dos contextos sociais de formação da 
Antropologia e da Sociologia. Ressalta-se, ao nível dos percursos de formação daquelas ciências, como principal obstáculo 
na análise e compreensão das diversidades sociais, o viés moralisto-sociocêntrico, patente tanto no interesse antropológico 
pelos povos ditos primitivos, desde a Expansão Europeia; quanto no objecto unificador do interesse sociológico no contexto 
da Revolução Industrial. Para a compreensão deste processo expõem-se, de forma sumária, as mutações nos modos de 
pensar a sociedade, assim como se aborda a emergência, por antecipação, do Renascimento e da economia capitalista. 

Este percurso histórico-teórico pretende recuperar as transformações da Europa mediterrânica e os processos de 
afirmação conflitual da burguesia nascente (urbana, comercial, legista, intelectual e industrial). Aí, reflecte-se ainda em torno 
das formas sociocêntricas desses discursos - o etnológico, o sociológico, como também os enviezamentos herdados, por 
estes, dos respectivos pensamentos pré-científicos ou das formas de conhecimento dominantes na época - desenvolvendo-
se de forma mais aprofundada as conflitualidades internas às primeiras abordagens sociológicas, nas suas diferenciações 
paradigmáticas. 

Paralelamente ao vector epistemológico assinalado, este estudo apoiou-se nos contributos de Alain Touraine tanto 
para a compreensão da Sociologia enquanto «ideologia da modernidade», quanto para a reflexão sobre o conceito de acção 
social. Por isso, na viagem histórico-teórica proposta emergem ainda as visões dicotómicas da Ordem e do Controle Social 
subjacentes às conceptualizações clássicas do sociólogo françês Émile DURKHEIM e do alemão Karl MARX. Debruçando-
nos sobre os contributos destes dois autores-fundadores da disciplina sociológica, propomos aí uma crítica analítica dos 
elementos sociocêntricos já presentes nas suas obras, os quais consideramos serem condicionadores da produção 
sociológica subsequente bem como da compreensão de fenómenos sociais, como o é o das «pobrezas». 

Tal interesse de investigação filiado na crítica contemporânea à epistemologia positivista fragmentária da totalidade 
complexa do social vislumbrava, desde logo, a pertinência da análise das visões colectivas para a compreensão dos 
fenómenos sociais. 

É que, sendo Durkheimiano na coisificação sociológica dos factos sociais; Marxiano na compreensi-bilidade das 
práticas sociais pela conflitualidade de interesses de agentes com desiguais posições sociais; e Weberiano no enfoque 
subjectivo-interaccionista - que informa também o paradigma Tourainiano da acção histórica -, este estudo cresceu ainda 
com os ensinamentos da contemporânea análise histórica das mentalidades. 

Contudo, o projecto inicial teria sido estéril se no seu percurso fundamentador não se tivesse aberto o diálogo da 
sociologia com a história actualmente produzida, mediante a análise documental de fontes secundárias: as das abordagens 
históricas dos «pobres». 

Propondo-se deste modo abordar sócio-historicamente as visões do mundo em torno dos grupos designados como 
pobres, o design desta pesquisa foi feito a partir de três vectores analíticos decorrentes dos três Componentes do 
Conceito de Visões do Mundo, a saber: componentes sócio-emocionais (sentimentos colectivos); práxico-
intervencionais (medidas/respostas sociais) e cognitivo-conceptuais (noções/critérios/ conceitos) em torno dos 
socialmente designados como pobres. 

 
No I º. Vector Analítico partiu-se das constatações do Constante Interesse Social de que os Pobres são 

alvos ao longo da História, o qual se revela simultaneamente Mutável, no que se refere aos grupos que são assim 
categorizados. Esse Interesse Social é vericável a dois Níveis: o Histórico-Práxico-Interven-cional - que 
preocupações e/ou medidas/respostas face aos pobres são reveladas pelos documentos? ; e o Histórico-Cognitivo: 
que critérios, que formas de designação/ reconhecimento social, que racionalização, e, já no século XIX, que reflexão 
e que conceptualização são feitas em torno desses grupos sociais? 

Quanto à Mutabilidade e Diversidade dos pobres esta foi captada pela Visibilidade Histórico-Social  de 
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variados tipos de designações sociais (aqueles que são pobres para um dado contexto social não são os mesmos 
tipos de pobres de um outro contexto diferente); e pela construção/reconstrução do ethos da pobreza. 

 
Num IIº. Vector Analítico  fez-se corresponder à emergência do estilo de vida burguês uma visão do mundo 

burguesa, remetendo-se assim para a necessidade de coesão entre os modos de pensar e de agir imanente ao 
processo de afirmação social da burguesia, manifesto na racionalização do social e na desvalorização das 
racionalidades não burguesas.  

Tal desvalorização das outras racionalidades é entendida como paralela à construção/atribuição de 
identidades sociais negativas aos grupos não burgueses e, particularmente, aos grupos que vão sendo 
classificados/designados com a condição «pobreza». 

 
No IIIº.  Vector Analítico formulou-se a tese central desta pesquisa: a de que a Visão Medieval do Mundo 

da burguesia nascente está presente na Visão Contemporânea dos pobres, seja ao nível Histó-rico-Cognitivo-
Conceptual, ao nível Histórico-Práxico-Intervencional  ou ainda ao nível Sócio-Emocional. 

Ao defender-se a persistência da medieval visão lácrimo-fatalista das «pobrezas», quer-se falar da 
coexistência (e não da oposição) destes vectores: são esses fatalismo e/ou utilitarismo, sociais, que: 

i)   por um lado, fundam uma visão que naturaliza «A Pobreza»; 
ii) por outro lado, permitem a persistência d«A Pobreza» - por o olhar   científico e o fazer técnico-político 

estarem embebidos daquela visão; e  
iii) por outro, ainda, instituem tamanha utilidade (social) ao facto social «POBREZAS». 

 
 
Ao defender-se a persistência da visão lácrimo-fatalista das pobrezas enuncia-se mais: é que a 

naturalização d'A POBREZA não só perdoa a sua persistência como, e acima de tudo, desfoca a própria historicidade 
desse movimento social; i.e., considerar «A POBREZA» como natural na vida social, acentua o elemento 
«persistência d'A POBREZA», diluindo ou, em certos casos mesmo, omitindo a mutabilidade e diferenciação dos 
grupos ditos pobres. Captar estas - mutabilidades e diferenciações - implica, pois, uma postura que se interrogue 
sobre as suas condicionantes e mudanças. Implica um esforço (no sentido da Teoria Voluntarista da Acção 
Parsoniana) por parte dos sujeitos sociais sociólogos, de não mais tomar como objecto «A SOCIEDADE» 
(pensamento racional sobre o social). Antes, como ensina TOURAINE, são as relações sociais que justificam e 
alimentam a análise sociológica. Implica, finalmente, não excluir, no processo de investigação sociológica, os sujeitos 
sociais dos núcleos relacionais de produção da vida social - logo, incluir nesse todo social relacional as lógicas 
constituintes dos campos de acção histórica.  

Afinal, trata-se da insistência na compreensão das condutas-intenções sociais enquanto factos 
sociais - e não como meras individualizações fragmentadas, pretensão da abordagem sociocêntrica. 
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