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Introdução

A comunidade de imigrantes cabo-verdiana é das maiores e mais 

antigas em Portugal. O arquipélago de Cabo Verde tem sido fustiga-

do por secas cíclicas em toda a sua história, o que levou a uma cons-

tante emigração da sua população para fugir à fome. Nos anos de 

1970 uma grande seca assolou a África Ocidental e consquentemen-

te Cabo Verde. Lisboa recebeu milhares de trabalhadores cabo-ver-

dianos, um notável fluxo de mão de obra para a construção civil, na 

época em grande expansão. Muitas mulheres acompanharam este 

fluxo, umas por iniciativa própria, outras num processo de reagru-

pamento familiar. Muitos/as instalaram-se em Portugal e já vão na 

terceira geração. Outros/as continuam a chegar, paulatinamente. 

Um dos objetivos do projeto “Memórias de mulheres cabo-verdia-

nas em Portugal” foi a recolha de testemunhos de algumas destas 

mulheres. Ouvi-las falar das suas experiências, da sua integração e 

dos seus sonhos, foi uma prioridade. Simultaneamente, ouvir a ge-

ração mais jovem, já nascida em Portugal, auscultar os seus anseios, 

foi outra precedência. Não podemos esquecer ainda, a colaboração 

com a OMCV (Organização de Mulheres de Cabo Verde), uma or-

ganização congénere da UMAR que tal como esta há muitos anos 

pugna pelos direitos das mulheres e a igualdade de género. Urgiu, 

pois, falarmos com aquelas que após a descolonização trabalharam 

para a construção de uma organização que salienta  e apoia o papel 

das mulheres na construção de uma sociedade mais igualitária.

Histórias e Memórias de Mulheres de Cabo Verde é o culminar 

deste projeto desenvolvido pela UMAR, com o apoio da pequena 

subvenção da CIG, durante o ano de 2020. Um ano especial, dado 
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a pandemia que nos assiste e que provocou constrangimentos de 

vária ordem, na persecução do mesmo. Contudo, foi possível re-

colher depoimentos de várias mulheres, quer presencialmente quer 

por Skype, que constituiram um grupo muito diversificado de expe-

riências, quer pessoais, quer familiares. Os textos editados refletem 

as falas de todas as intervenientes. Respeitou-se assim a oralidade 

daquelas com quem estabelecemos contacto. 

Na organização do livro, os separadores identificam os anos de che-

gada a Lisboa. Dentro de cada separador a organização é feita por 

ordem decrescente de chegada. O mesmo se passa com o capítulo 

dedicado às pioneiras da OMCV. Já o capítulo que trata das mu-

lheres nascidas em Portugal a organização dos textos reflete uma 

ordem decrescente de idades.

Uma nota prévia para o texto de Manuela Tavares, com o qual 

começamos este livro. Apesar de Helena Lopes da Silva já se não 

encontrar entre nós, seria certamente uma mulher disponível para 

falar connosco. Uma grande mulher feminista cuja homenagem é 

incontornável.

Gostaríamos de agradecer a preciosa colaboração de Maria Viegas, 

cujos conhecimentos da comunidade cabo-verdiana residente em 

Portugal se tornou por demais preciosa.

Uma palavra ainda de agradecimento, a todas as voluntárias que de 

forma generosa e desinteressada colaboraram nesta edição. A todas 

uma muito obrigada!

Por fim, agradecer a partilha das histórias e a transmissão do co-

nhecimento de todas as intervinientes. Foi um privilégio para nós o 

termos aprendido com estas memórias. A todas um bem-haja!
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Deixo-vos, pois, com a leitura destes testemunhos que partilhamos 

convosco, esperando que se emocionem e os vivenciem.

Teresa Sales
Coordenadora do Projeto
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Em memória de Helena Lopes da Silva
(30/01/1949 – 08/09/2018)

Conhecia-a nas lutas feministas da década de 1980 em torno da 

despenalização do aborto. Fomos mantendo ligações. Ela era do 

Grupo “Ser Mulher”. Eu estava ligada à UMAR. Nunca tivemos 

dificuldades em dialogar, apesar de nas nossas origens, estivessem 

organizações partidárias diferentes. Era ela que me dizia: “Vês, nós 

as mulheres damo-nos me-

lhor do que eles!”.

Na CNAC, Campanha Na-

cional pelo Aborto e Con-

traceção, foi uma das dina-

mizadoras do grupo “Mé-

dicos pela Escolha”, assim 

como esteve envolvida nos 

referendos sobre a despena-

lização do aborto, onde nos 

encontrámos muitas vezes. 

Conversar e lutar ao lado 

dela, dava gosto!

Nasceu a 30 de Janeiro de 1949 em Cabo Verde. As suas origens ca-

bo-verdianas, faziam-se sentir não só na pele, mas no seu interior, 

profundamente apaixonada pela sua terra. Na luta pela libertação 

das antigas colónias portuguesas centrou a sua militância antifas-

cista, na universidade, quando veio para Portugal. Foi membro do 

PAIGC, da Casa dos Estudantes das Colónias da qual chegou a 

ser presidente. Gritou muitas vezes: “Nem mais um soldado para 
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as Colónias” em manifestações e ações, logo a seguir ao 25 de 

Abril de 1974.

Para além das causas feministas, fez da luta antirracista, uma das 

suas bandeiras.

Como médica era uma pessoa extremamente acessível e sensível 

sempre disposta a ajudar. Foi Assistente Graduada de Cirurgia no 

Hospital Santa Maria (1998-2016) e chefiou a Equipa de Consulta 

Externa de Cirurgia 1 durante 20 anos. 

A Helena Lopes da Silva partiu cedo demais!

Para a UMAR, a Helena ficará sempre na nossa memória como 

uma mulher que defendeu a independência do seu país, que pro-

jetou na sociedade as mulheres cabo-verdianas e que soube ligar a 

luta feminista à luta antirracista de uma forma exemplar.

Manuela Tavares

Membro da Direção da UMAR
(uma das fundadoras em 1976)

 



Duas Mulheres pioneiras
na construção da OMCV

1.
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Georgina Benrós de Mello

A História de Cabo Verde 
prova que o mecanismo 
mais rápido de ascensão 
social é a educação 

Chamo-me Georgina Benrós de Mello, sou economista, nasci na 

cidade do Mindelo na Ilha de São Vicente em Cabo Verde a 1 de 

dezembro de 1953. Tendo 66 anos, quer dizer que sou mais velha 

do que a independência, que fez 45 anos no dia 5 de julho. Isto 

tem tudo a ver com a minha participação no movimento que leva 

à OMCV1. Naquela altura, depois de terminar os meus estudos em 

Portugal no Instituto Superior de Economia, regressei a Cabo Verde 

e fui trabalhar para a minha área. Primeiro estive no Ministério de 

Finanças durante poucos meses. 

Ao fim de algum tempo fui Diretora 

Geral do Comércio e era evidente a 

discrepância no tratamento de uma 

mulher quando ela pretendia fazer 

1   OMCV- Organização das Mulheres de Cabo Verde.

Era a legislação 
colonial que ainda 
continuava em vigor
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um negócio. Esse departamento ocupa-se de permitir as licenças e 

fazer todo processo burocrático para que as empresas funcionem. 

Uma das coisas que chocava era o facto de  num processo de licen-

ciamento, se o empresário fosse mulher, uma das peças documentais 

que ela tinha que apresentar era uma autorização do marido. Para 

mim era uma coisa escandalosa!

Nessa época isto não era uma legislação cabo-verdiana. Cabo Verde 

tinha acabado de tomar a independência há um ou dois anos. Era a 

legislação colonial que ainda continuava em vigor e que continuou 

durante muito tempo. Uma mulher não podia aceder à carreira ju-

dicial e não podia ser juíza. Havia uma série de profissões a que não 

tinham acesso. Na realidade, olhando para aquilo que era a socieda-

de, as mulheres que saíssem de casa, indo além das suas obrigações 

de família, e [que] procurassem uma vida profissional remunerada, 

acabavam por ser, em geral, professoras ou enfermeiras. Mesmo 

médicas, naquela época, não me lembro. Havia quase um acanto-

namento nestas profissões, que eram profissões de mulher. Hoje em 

dia, já temos mulheres em todas as áreas, desde uma mulher que é 

juíza e presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mulheres coman-

dantes de aviões, ministras, deputadas, etc. 

Naquela época foi o início deste 

processo que fez cair estas amar-

ras e cláusulas que secundariza-

vam a posição da mulher ou lhe 

impediam o acesso. No caso da 

carreira judicial era mesmo uma 

proibição formal. No caso da 

vida empresarial não era uma 

São as mulheres
que sempre tiveram
uma posição
preponderante
no desenrolar da vida
da sua sociedade
e comunidade
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proibição formal, mas era a exigência de ter uma autorização do 

marido, que basicamente ia dar ao mesmo, mas que não era bem 

o mesmo. Se ela trouxesse a sua autorização, conseguia licenciar a 

sua empresa e fazê-la funcionar, mas na verdade era uma secunda-

rização da sua posição, sobretudo quando a mulher sempre foi uma 

parte muito ativa da vida desta sociedade. Até porque, tendo em 

conta a natureza do país, as secas e mortandades cíclicas que ocor-

reram durante todo o período colonial (a mais recente foi a fome 

de 1947 a 1949, uma história muito recente) conduziram a que se 

iniciasse a emigração dos homens e quem é que ficava? A mulher! 

Era ela quem fazia funcionar a família, educava os filhos e levava 

a vida para a frente. Portanto, são as mulheres que sempre tiveram 

uma posição muito preponderante no desenrolar da vida da sua 

sociedade e comunidade, mas que na legislação, que vem do siste-

ma colonial, eram secundarizadas e obrigadas a esta posição menor. 

Isto foi muito chocante e foi uma das tarefas dos governos, a come-

çar pelo primeiro logo após a independência que começou a fazer 

esta alteração e foi fazendo ao longo dos anos a vários níveis, até se 

chegar aos diferentes códigos, penais, civis e comerciais. Aqui deu-

se esta queda das regras que secundarizavam a posição da mulher 

na sociedade, quando na realidade a posição dela é de força e uma 

posição respeitada. 

Participar deste movimento que 

levou à criação da OMCV tem 

tudo a ver com as nossas preocu-

pações. Nós éramos um grupo, 

algumas vínhamos de fora, tendo 

estudado fora do país, outras vi-

Participar deste 
movimento que levou 
à criação da OMCV 

tem tudo a ver com as 
nossas preocupações
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nham do Movimento de Libertação Nacional e tinham feito a luta 

de libertação nacional na Guiné-Conacri. Nós dizíamos: nós somos 

iguais, fomos iguais até aqui, porque é que no nosso país independente va-

mos ser menores? Temos que ser iguais! Este grupo fez todo um traba-

lho, primeiro, com as próprias mulheres porque obviamente havia 

um nível diferenciado de perceção. Para a mulher que tinha aquela 

educação tradicional, e na época Cabo Verde era um país essencial-

mente rural, era normal aquela posição secundária. Para nós não 

era e, portanto, nós tínhamos que explicar às nossas colegas que 

não era e que, o que nós fazíamos na nossa vida com as nossas famí-

lias, tínhamos que fazer na nossa 

sociedade. 

Nós tínhamos um ideólogo, Amí-

lcar Cabral, que sempre viu o pa-

pel da mulher em plena igualdade 

e com o maior respeito. Durante a 

sua vida sempre tratou com maior 

respeito as mulheres que participa-

vam na luta ou as que estavam nas tabancas na Guiné nas zonas 

libertadas. Nós tínhamos essa orientação ideológica. O nosso papel 

era também junto do nosso governo e das autoridades do nosso 

país independente, fazer com que isto fosse assumido, traduzido em 

lei e respeitado. Não porque a vontade de um ou de outro era mais 

militante ou menos militante, mas porque as instituições da Repú-

blica reconheciam esse papel e igualdade e quem quer que fosse que 

estivesse no poder teria que respeitar as leis e instituições da Repú-

blica. Digamos que era um trabalho com duas faces. Para a socieda-

de, porque nós tínhamos que trazer as mulheres para este processo.

Nós tínhamos
um ideólogo,
Amílcar Cabral,
que sempre viu
o papel da mulher
em plena igualdade 



[ 17 ]

Um grupo de meia 

dúzia de gatas pinga-

das não conseguiria 

fazer nada. Podemos 

ser malucas, mas se 

temos as mulheres 

connosco e se as mu-

lheres entendem que isto é o que elas querem e é o que elas são real-

mente, então temos uma frente grande. E a nossa força de pressão 

sobre os poderes da República para que tudo isto se converta na 

vida real. Isto é tudo um processo. Estou a falar de gente do mesmo 

partido e da mesma ideologia, mas os homens têm as suas posições e 

nós temos as nossas, e este trabalho foi feito com estas duas frentes. 

De facto, hoje acho que temos um país que está longe de ser perfei-

to, mas que é muito mais igual e igualitário, muito mais próximo da 

sociedade que nós sonhamos. É isso que me leva a ser parte deste 

processo da comissão instaladora e de todo o processo de criação 

das estruturas nas várias ilhas. Quando chegámos ao momento em 

que já tínhamos a consolidação que achávamos necessária no pla-

no nacional, então avançou-se para a criação da organização en-

quanto tal. Durante muito tempo fomos uma comissão com este 

objetivo. 

[A OMCV começa então em 1981] mas nós começámos este movi-

mento a seguir à independência até chegar à criação formal. Diga-

mos que é a consagração de todo este processo desde 1975 a  1981. 

Eu entrei no PAIGC ainda estudante em Lisboa, nos tempos da 

clandestinidade. Entrei mais tarde, por ser mais nova, mas sobretu-

do por vir de uma família que tem terras na Ilha de Santo Antão. 

Se temos as mulheres connosco
e se as mulheres entendem

que isto é o que elas querem
e é o que elas são realmente, 

então temos uma frente grande
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A família da mi-

nha mãe, que 

é dessa ilha, é 

possuidora de 

terras. Isto é 

fruto de incon-

fidências de um 

dos mais anti-

gos, por isso é 

que eu sei porque é que eu só entrei nessa época. Eles entendiam 

que eu era burguesa, porque vinha de uma família  dona de ter-

ras, embora aquelas terras em Cabo Verde serem pequenas terras e 

não terem nada a ver com as grandes terras dos grandes países com 

grandes superfícies. Mas, para efeitos de Cabo Verde, era uma famí-

lia economicamente desafogada. Ao que parece terá havido muita 

discussão dentro das estruturas do PAIGC da época em Portugal 

acerca de que confiança é que eu lhes daria. Demoraram até chega-

rem à conclusão que sim e eu entrei muito mais tarde do que outros, 

embora existisse esta diferença de idades. 

Foi um tempo muito bonito, porque nós queríamos libertar o nos-

so país. Nós conhecíamos o que eram as secas, a desertificação, as 

mortandades, a pobreza, tudo quanto fosse opressão. Eu não direi 

fascismo, porque fascismo era um problema em Portugal. Aqui o 

problema era o colonialismo, muito mais fundo do que isso. Por 

isso, enquanto estudantes em Portugal, vivemos também o fascismo 

e as lutas estudantis. Estando nesta experiência de estudantes, con-

tactar com outros países e ver o que outros sentiam e o que preco-

nizavam fazer, era evidente que tínhamos que fazer o que estivesse 

Entrei no PAIGC
ainda estudante em Lisboa, 
nos tempos da clandestinidade. 
Queríamos libertar o nosso país.
E, enquanto estudantes em Portugal, 
vivemos também o fascismo
e as lutas estudantis
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ao nosso alcance para participar na luta, ao lado dos que estavam 

a fazer a luta de libertação nacional, e bater-nos pela independên-

cia. Foi um processo muito boni-

to, com alguns sustos pelo meio, 

mas com este grande objetivo: 

tínhamos que ser independentes, 

tínhamos que decidir da vida do 

nosso povo, e isso é algo indiscri-

tível conseguir. 

É neste processo que eu entro. Isto também tem a ver com todo um 

trabalho que fizemos em Portugal nessa época, justamente porque tí-

nhamos este objetivo de libertação, justiça social, igualdade e uma 

população mais culta. Isto tem a ver com o processo de alfabetização 

que fizemos com os trabalhadores cabo-verdianos. Uma das grandes 

levas de emigração mais recentes era esta dos anos da seca nos anos 

70, uma das maiores secas que a África Ocidental sofreu nos anos 70. 

Lisboa estava cheia de dezenas de milhares de trabalhadores cabo-

verdianos que alimentavam as obras de construção civil. [A cidade] 

estava a crescer e esta gente era mão de obra barata que foi substituir 

a mão de obra portuguesa que foi para França, à procura de uma vida 

melhor. Nós fomos substituir os portugueses. Era gente que vinha 

dos campos de Cabo Verde e fugia à seca. Aqui na época ainda não 

havia absolutamente nada. Agora há um problema de fuga dos cam-

pos para as cidades, na visão de que a cidade dá um meio de vida. Na 

altura não havia, por isso fugia-se para Portugal! Era gente que vinha 

dos campos, com baixo nível de instrução. Um dos objetivos que nós 

tínhamos era alfabetizar estes trabalhadores e com [isso] levar tam-

bém o ideal da independência, convertendo-os para a causa. 

Uma das grandes
levas de emigração

mais recentes era esta
dos anos da seca

nos anos 70
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Nós tínhamos Lisboa dividida por áreas e cada um de nós era res-

ponsável pela alfabetização dos trabalhadores da área x, y ou z. A 

mim cabia-me as Barracas de Chelas, porque na época os trabalha-

dores viviam em barracas. Eram umas grandes barracas, com uma 

espécie de camarata, e lá dentro viviam, já não me lembro quantos 

ao certo, cerca de 40, 50, ou mais homens. Isto é um processo que 

começa nesta altura e vai-se prolongar e, após o 25 de abril. Mas 

nós começámos, de facto, nessa altura, alfabetizando-os através do 

método de Paulo Freire, ao mesmo tempo trazendo-os para os ideais 

da independência, fazendo deles militantes desta causa. 

Nesse processo também fize-

mos conquistas de algumas 

instituições que havia no 

Portugal colonial, em Lisboa 

concretamente, converten-

do-as para a luta da indepen-

dência. Invadimos a Casa de 

Angola, a Casa de Moçam-

bique, a Casa de Macau, a 

Casa de Cabo Verde.

Na nossa época já existia uma Casa da Angola, Casa de Moçambi-

que, Casa do Alentejo, Casa de Cabo Verde, Casa de Macau, Casa 

de Timor, etc. Era já uma fase mais moderna e mais adaptada à 

ideologia colonial da época. Nós invadíamos essas casas e é a nova 

geração de estudantes pró-independência que passam a tomar a 

gestão das várias casas. No nosso caso criámos o Grupo de Ação 

Democrática de Cabo Verde e da Guiné que depois vai dar lugar 

à Associação dos Cabo-Verdianos e Guineenses, [que, por sua vez] 

Criámos o Grupo
de Ação Democrática
de Cabo Verde e da Guiné
que depois vai dar lugar
à Associação
dos Cabo-Verdianos
e Guineenses
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vai dar lugar à atual Associação Cabo-Verdiana. É todo um proces-

so de reconversão do que havia. 

Havia também uma instituição de poder colonial, que ficava em 

Entrecampos, a Casa dos Estudantes das Colónias. Nós dissemos: 

Não há mais colónias, nós queremos independência! Fizemos uma gran-

de manifestação de todos os estudantes das colónias anticoloniais 

e alguns portugueses antifascistas que participaram connosco em 

todo o processo. Invadimos e ocu-

pamos aquilo e dissemos: Daqui 

não saímos! Estivemos lá vários 

dias acampados dentro do prédio e 

as famílias aflitas: O que aconteceu? 

Onde é que eles estão? 

Logo a seguir ao 25 de abril é o 

próprio Movimento dos Capitães que designa uma delegação para 

negociar connosco e, então, definimos os termos para terminar a 

ocupação e convertê-la numa coisa pró-independência. Digamos 

que o Movimento dos Capitães reconhece os nossos esforços e 

apoia-nos, porque era o que eles queriam também. Era uma épo-

ca muito bonita, de sonhos, de desafios e de muita ousadia. Eu, às 

vezes, penso como é que naquela época a gente tinha a coragem de 

num país estrangeiro andar a ocupar coisas e a ditar ordens? Fize-

mos porque éramos colonizados e logo achavamo-nos nesse direito 

e tivemos essa ousadia! A verdade é que bateu certo e conseguimos 

as independências para os nossos países. O único sítio onde a coisa 

não funcionou foi na Casa de Macau, pelas razões que toda a gente 

sabe. Depois de termos abancado durante muito tempo, acabamos 

por ser expulsos. A Casa de Macau era no Príncipe Real. Acabamos 

Era uma época
muito bonita,

de sonhos, de desafios 
e de muita ousadia
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por ser expulsos pela tropa de choque comandada por aquele Major 

Neves [Jaime Neves].

Acabaram por nos expulsar dali. Para isso tiveram que quebrar 

a mobília toda. Quando nós vimos que eles chegavam e que iam 

avançar, nós barricamos as portas. Imaginem as mobílias fortes, bo-

nitinhas, chinesas, de madeiras finas… Atravancamos aquilo tudo 

atrás das portas e das janelas. Eles só chegariam a nós se conseguis-

sem quebrar aquilo tudo. A verdade é que conseguiram. Puseram-

nos na rua e disseram-nos: Vão se embora ou vão presos! Saímos todos, 

mas éramos tantos que não nos poderiam prender todos. Saímos 

em manifestação e dispersámos. Obviamente que Macau não teve 

independência nenhuma. Era uma situação completamente dife-

rente, mas na nossa cabeça, na época, era uma colónia e logo o tra-

tamento era igual.

Outra história muito bonita que me lembro… Na luta de liberta-

ção nacional, nós tínhamos, no caso de Guiné e de Cabo Verde, 

o apoio de Cuba, quer sejam militares, quer sejam médicos. Havia 

um prisioneiro de guerra que os portugueses tinham feito, o famoso 

Capitão Peralta, que estava preso no Hospital Militar na Estrela, 

em frente à Basílica. Houve uma altura em que nós achámos que 

devíamos dar uma força ao Capitão Peralta e que ele havia de ser 

libertado. Fomos para lá em grande manifestação, ocupamos aquele 

largo todo à frente, onde passam os elétricos entre a Basílica, o Jar-

dim da Estrela e o Hospital Militar. 

Nós andamos lá aos gritos: PAIGC, solidariedade com Cuba e Capitão 

Peralta! Eu lembro-me que a dada altura a malta disse: Lá está ele, nas 

grades, lá em cima, no último andar! Aparecem as mãos de alguém a 
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acenar e a fazer sinais. Ficamos convencidos que seria ele e que nos 

ouviu. O barulho era tanto… obviamente não conseguimos libertá

-lo. Depois veio a polícia de choque, a tropa e a GNR a cavalo. A 

malta deitou-se no chão porque não queria sair de lá, mas no fim 

acabaram por correr connosco dali. 

Enfim, foram momentos muito bo-

nitos, alguns de muito stress, mas 

sempre com muita vontade e muita 

garra, porque nós queríamos liber-

tar o nosso país, queríamos que houvesse justiça, queríamos que não 

morresse mais gente de fome, queríamos que não morresse mais gente 

de doença por falta de tratamento. Enfim foi uma luta muito bonita.

A CPLP tem a ver com a minha vida de consultora. Eu sou econo-

mista de profissão e trabalhei durante mais de 14 anos na adminis-

tração pública cabo-verdiana. Na altura em que houve as mudan-

ças em 1991, queria alternativas. Acabou por surgir um concurso 

das Nações Unidas. Dali para a frente tenho andado numa coisa ou 

noutra. A CPLP surge no quadro deste percurso. 

Em 2005-2006, ganhei um concurso do Banco Mundial e fui para 

Timor Leste. A CPLP surge no momento em que há um concur-

so para preenchimento da vaga de diretor-geral. Candidatei-me, 

ganhei e, portanto, mudei-me 

para Portugal para fazer um 

mandato, que eram três anos. 

O trabalho foi bom e positi-

vo, o Conselho de Ministros 

gostou e logo renovou o meu 

mandato por mais três anos, 

A CPLP tem a ver 
com a minha vida
de consultora

Digamos que é
o meu percurso
de emigrante…

Mas é uma emigrante
em prateleira dourada
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visto que os estatutos permitem que os cargos de superiores pos-

sam ter até dois mandatos. Acabei por estar três anos em Lisboa. 

O estar em Portugal na CPLP, como estar como diretora-executiva 

da Agência de Investimentos de Timor, digamos que é o meu per-

curso de emigrante… Mas é uma emigrante em prateleira dourada, 

porque não tem nada a ver com a vida difícil dos emigrantes que eu 

conheço e que alfabetizei na época de estudante. Agora talvez não 

seja tão difícil como era. As pessoas já têm casas e famílias. Mas 

é “emigração” porque estou num país estranho, não tão estranho 

pelas razões históricas e culturais, mas estou fora de casa, embora 

estando de alguma forma em casa. Senti-me assim em Timor e senti-

me assim em Portugal. É uma emigração dourada, com um salário 

extraordinário, com condições de trabalho maravilhosas, nada tem 

a ver com as situações que o emigrante comum passa, de ser mal 

pago, de ser humilhado, de sofrer racismo. 

Eu tenho memórias disso [do racismo] como estudante, não como 

diretora-geral. Como diretora-geral andava de motorista e chofer. 

Andava já num circuito dourado, à parte do comum dos mortais. 

Como estudante eu senti. O olhar, o comentário, para não dizer 

aquelas coisas explícitas mais institucionais. Não estou a dizer ape-

nas em Portugal. Eu senti isso nos Estados Unidos, no Brasil, em 

Itália… As pessoas podem até negar, mas existe. Enquanto é discu-

tido e debatido, para que toda a 

gente se exprima e para que estes 

fantasmas venham ao palco e a 

gente os desmonte, e, sobretudo, 

enquanto não houver mais equidades. Porque no fundo há uma 

raiz económica.

A mestiçagem nasceu
em Cabo Verde
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Em Cabo Verde nós costumamos dizer, e eu escrevi isso na minha 

dissertação de mestrado a partir do que li de investigadores cabo-

verdianos, que a mestiçagem nasceu em Cabo Verde. É o berço da 

mestiçagem. Não se encontram dois cabo-verdianos de pele igual: 

um mais escurinho, um mais clarinho, cabelo mais preto, mais en-

caracolado, mais louro, menos louro. Há de tudo!

Acredito, de facto, que o berço da mestiçagem é aqui. Isto era ba-

sicamente um laboratório, os portugueses de um lado, os escravos 

de outro lado e depois estas outras correntes que veem… Eu tenho na 

família sangue indiano! Não sei o que é que vieram cá fazer, mas passa-

ram por aqui. Em Paris já me pararam a falar comigo na língua deles, 

e eu digo: Não sou indiana, sou cabo-verdiana, embora saiba que na minha 

família há gente que veio de Bombaim. Fisicamente eles reconhecem-me! 

Eu costumo dizer que toda a gente tem direito de ser racista, menos 

nós cabo-verdianos, porque foi aqui que nasceu a mestiçagem, aqui 

é que nasceu a mistura de “raças”. No entanto, na nossa língua, 

em cabo-verdiano, temos uma expressão que até está em algumas 

músicas famosas: Já me tornei branco. Na nossa língua, eu torno-me 

branco quando tenho recursos, quando enriqueço. Você pode ser 

de pele negra, o mais negro até, quando é tão negro que brilha mas 

é branco se for dono de terras. Na nossa linguagem tradicional é as-

sim. Agora a sociedade está a mu-

dar tão rapidamente que não sei 

como será. Mas Cabo Verde que 

eu conheço e de onde venho era 

assim. É branco se tem recursos, 

pode ser preto, azul, cor de rosa. 

A cor é ditada pelos meios finan-

A raiz (…) do racismo 
tem a ver com a 

condição económica, 
condição social, 

pobreza, etc.
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ceiros que dispõe e essa música eu acho que diz tudo. Foi para a 

emigração, fez fortuna (fortuna para os termos do pequeno país que 

é Cabo Verde), então virou branco. 

A raiz desta questão do racismo tem a ver com a condição económi-

ca, condição social, com a pobreza, etc. Eu acredito que no dia em 

que isto tudo for debatido e discutido, não sei se será ultrapassado, 

mas minorado, se calhar este problema deixa de existir. É incrível 

ver o que os negros passam nos Estados Unidos. O George Floyd, 

toda a gente fala dele! Mas nos Estados Unidos, os negros passam 

por aquilo que é uma coisa absolutamente inconcebível e são 13% 

da população. Só depois de termos o Presidente Obama é que come-

çou a haver jornalistas negros, gente em altos cargos de cor negra, 

apresentadores de programas de televisão negros, embaixadores. 

Havia antes, mas era algo muito residual.

No Brasil, nem se fala, são 60% da população e é muito pior. Deve 

haver não sei quantos George Floyds por dia. Mas não se fala, por-

que o sistema está montado de tal forma que não o permite e não 

lhe dá palco ou caixa de ressonância. 

Então agora com o Covid-19, a pobreza saltou para a rua. Quando 

dizem: Confina!, as pessoas que não têm um emprego seguro ou que 

não têm Segurança Social, cujas vidas dependem de conseguir um 

dia de trabalho, de conseguir fazer qualquer coisa naquele dia para 

ganhar uns trocos, para sustentar a família, quando tudo isto não é 

permitido porque as pessoas têm que ficar em casa (com o Estado de 

Emergência tiveram que ficar em casa), a pobreza explode, porque 

as pessoas têm que sobreviver. Quando me dizem que são 60% da 

população, eu penso como é possível? É de tal modo que as pes-
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soas, mesmo sendo a esmagado-

ra maioria, não conseguem dar 

a voz ou manifestar-se. A gente 

ouve muito mais falar de racismo em Portugal, do que em muitas 

outras paragens. 

[Nós as mulheres] para chegarmos ao mesmo sítio, temos que fazer 

três vezes mais. Sabemos que essa é a regra do jogo, e então vamos 

lá! Nós temos que fazer três vezes mais para ter o mesmo reconhe-

cimento: às vezes não o chegamos a ter, às vezes conseguimos. Há 

aqueles que aceitam de coração limpo, mas há aqueles que sabemos 

que nunca aceitam. Fazem-te aquele sorriso na frente, mas nunca 

te vão aceitar. Em geral, eu tenho tido sorte neste aspeto, aqueles 

que não me aceitam eu sei quem são. Mas as pessoas veem que não 

pretendo fazer mal a ninguém, que pretendo ajudar. 

Em Timor quis ajudá-los a construir o país deles, tal como quis aju-

dar a construir o meu país. Quando fui para a CPLP tinha aquela 

ideia romântica que toda a gente tem da CPLP, por se chamar co-

munidade. Queria ajudar a construir uma coisa melhor. A gente só 

ouvia falar da CPLP quando havia uma reunião de ministros ou de 

presidentes. Eu era, e continuo a ser do grupo que acha que deve ser 

uma ”coisa” do cidadão comum e não dos responsáveis políticos. 

Por onde tenho andado, tenho tido essa preocupação de se puder 

ajudar, ajudo. Mesmo os colegas que perderam o concurso, (eu sei 

quem são, porque estando na posição tenho acesso às coisas), aca-

bam por me ver e perguntar se vou bem. Talvez pela minha maneira 

de ser, sem outras pretensões. Não quero fazer daquilo um degrau 

para chegar a sítio nenhum, porque estou bem no sítio onde estou, 

onde quer que esteja. Quero é ser útil! Se eu puder ser útil ao meu 

Nós todos precisamos
de ser iguais
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país, ao país onde eu 

estou ou à organização 

onde estou, eu vou fa-

zer tudo o que estiver 

ao meu alcance para 

ajudar. Porque os meus 

objetivos têm sido sempre os mesmos: mais justiça social, mais 

igualdade, mais liberdade, mais equidade. É aquele sonho de Ca-

bral. Nós todos precisamos de ser iguais. 

O meu amigo e colega, Renato Cardoso (foi membro do governo, 

escritor e compositor), tem músicas belíssimas que nos deixou para 

além dos livros sobre as coisas políticas. Uma delas: Todo o cidadão/

cristão tem direito à sua gota de água. Todos têm que ter! Eu nasci de 

gente que tinha terra e que me pôde dar um curso em Portugal. Mas 

os que não têm, são menos por isso? Se calhar têm até mais quali-

dades do que eu! Então, temos que criar condições para que eles 

tenham esse caminho. A história de Cabo Verde prova que o meca-

nismo mais rápido de ascensão social é a educação. Temos que ter 

um sistema de educação que permita a qualquer menino ou menina 

ascender até onde as suas capacidades o/a deixarem ir, só o céu é 

o limite. É por isso que eu ando nestas lutas. Agora estou aqui, não 

sei onde vou parar a seguir, onde é que o próximo curso me leva, se 

a pandemia o permitir claro! É um bocado de sonho.

Tenho dois filhos, agora um casou, por isso, tenho uma filha e um 

netinho que tem dois anos. Eu deixo filhos pelos sítios por onde 

passo. Há jovens ou colegas que trabalham comigo, isso aconteceu 

em Timor e aconteceu na CPLP, que são quase como meus filhos. 

Nós criamos uma relação de proximidade. Aliás, eu fui para Timor 

A história de Cabo Verde
prova que o mecanismo
mais rápido de ascensão social
é a educação
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para isso, para aju-

dar a criar aquela 

agência de inves-

timento. Fui a pri-

meira CEO ou di-

retora-executiva a formar uma equipa nacional. Alguns ainda me 

escrevem e quando eu vou lá a gente ainda se encontra. É como se 

fossem filhos que eu tinha lá deixado, mas a gente tratou-se como 

profissionais. Eu mais velha, mais experiente, ia tentando transmi-

tir aquilo que sei, para que eles possam fazer no seu país aquilo que 

eu desejaria poder fazer, ou que fiz (não sei se consegui fazer ou não) 

no meu país. Para além dos meus filhos que são verdadeiramente 

os meus (bem, eles nunca são nossos, eles só são nossos até baterem 

as asas), eu tenho estes outros filhos e filhas que são o resultados da 

minha atividade profissional que cria esta empatia e estas relações. 

Fica uma amizade muito bonita. Quando é possível, encontramo-

nos e trocamos opiniões, inclusivamente profissionais. É um per-

curso em que estou sempre a ganhar, porque acho que me enriquece 

em termos humanos, de satisfação intelectual e de satisfação emo-

cional. Considero-me uma privilegiada por ter tido a oportunidade 

de fazer isto. Desde logo porque, sendo o meu avô dono das tais 

terras, pôde permitir que eu fizesse um curso que me abriu este cami-

nho. Ele chamava ao estudo a enxada. 

O meu avô sempre dizia: Não é ter terra, não é ter casa. Isso a gente tem 

hoje, amanhã perde. É o que temos na cabeça que importa. Porque para 

onde tu fores, carregas o que tens aqui dentro. Ele dizia: Cada um de vós 

tem que ter a vossa enxada. A minha enxada foi ele ajudar os meus 

pais a mandarem-me fazer Economia em Lisboa, que me permitiu 

Tenho esses outros filhos e filhas
que são o resultado
da minha atividade profissional 
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este privilégio de correr o 

mundo a fazer as coisas de 

que gosto, a deixar outros fi-

lhos que não são meus, mas 

que profissional e emocio-

nalmente o são. Tenho sem-

pre esta base segura que são os meus e o ninho onde estou.

Os meus pais, quando a minha mãe se reformou, emigraram para 

os Estados Unidos. Era um sonho que ela tinha de menina e mesmo 

reformada havia de realizar o seu sonho. Eu tive o privilégio de ter 

essa base de apoio. Os meus filhos estudaram nos Estados  Unidos: 

um é engenheiro informático e o outro é arquiteto. O primeiro tra-

balhou nos Estados Unidos ainda dois ou três anos e, depois, de-

cidiu: Mamã, é para Cabo Verde que eu vou, e veio. O segundo ainda 

trabalhou mais uns anos, entretanto constituiu família e às tantas 

decidiu: Eu vou! Vieram todos [para Cabo Verde] há quase 2 anos. Já 

está aqui tudo na base a trabalhar e com projetos. É um privilégio.

Tenho o maior respeito [pelos emigrantes]. Vi nos Estados Unidos, 

em Portugal e noutros países por onde passei. Em Timor houve uma 

emigração cabo-verdiana muito antiga. Os grandes edifícios que ha-

via na época em que lá trabalhei tinham sido construídos por cabo-

verdianos, e eles têm um grande respeito por cabo-verdianos. Por 

onde os cabo-verdianos passaram deixaram uma imagem de gente 

trabalhadora, dedicada e séria. Portanto, eu tenho o maior respeito 

pelos nossos emigrantes e sei que não me comparo com eles, por-

que eles sofrem o que eu nunca imaginei poder passar. Quando me 

chamam emigrante eu digo que sim, mas é uma emigração dourada 

a minha, porque não tem nada a ver com quem sofre. Mesmo a 

Tenho o maior respeito
pelos nossos emigrantes
e sei que não me comparo
com eles
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minha mãe… Ela emigrou para os Estados Unidos reformada, era 

professora liceal aqui e como tinha este sonho, quando teve oportu-

nidade mudou-se para lá, com o meu pai e a minha irmã mais nova. 

Ela foi trabalhar para uma fábrica como os outros, porque queria. 

Levantar às 4 da manhã, num sítio coberto de neve… Mas era o 

sonho dela. 

Eu tenho o maior respeito por quem é verdadeiramente emigrante, 

que verdadeiramente sofre o racismo e não tem as armas para virar 

as costas ou responder a alguém. 

Sou uma privilegiada. 
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Alice de Matos

O meu doutoramento
é sobre histórias de vida

Sou a Alice de Matos, tenho 69 anos, nasci na Ilha de São Vicen-

te em Cabo Verde, fui professora universitária até 2008. Em Cabo 

Verde fui sempre docente no ensino secundário primeiro e depois 

no ensino superior. Fiz o bacharelato em Cabo Verde na Praia, fiz 

licenciatura na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de 

Lisboa, fiz o mestrado em Didática do Português, Língua Não Ma-

terna pela Universidade de Aveiro. Sou doutoranda em Supervisão 

Pedagógica também pela Universidade de Aveiro. Vivo em Alfor-

nelos, na Amadora.

Em Cabo Verde fui mesmo alfabe-

tizadora de adultos, em São Vicen-

te, antes de ir viver para Praia [e] 

em Portugal, através da Associação Cabo-Verdiana, que tinha um 

projeto de alfabetização de adultos, depois do 25 de abril. Havia a 

questão do bilinguismo nos nossos sujeitos da aprendizagem. Nessa 

Fui alfabetizadora
de adultos
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altura eu estava mesmo a terminar a minha Licenciatura em Portu-

gal, então trabalhei [nos] materiais didáticos, fazendo parte de uma 

equipa que os confecionava. 

Da primeiríssima vez, quando vim estudar depois de completar o 

ensino secundário, não senti nenhuma dificuldade na integração. 

Tenho duas filhas e três netos (duas netas e um neto). Nasceu uma 

em São Vicente e outra na Praia. Os filhos formaram-se em Portu-

gal, uma em Tradução e Interpretação, outra em Sociologia, e tra-

balham em Cabo Verde, com as respetivas famílias. Eu acho que 

os meus filhos não tiveram dificuldades. Eventualmente tiveram 

alguma dificuldade em arranjar trabalho, mas a integração a nível 

do relacionamento social não me 

ocorre que tenham tido. A minha 

neta mais velha deve vir para Por-

tugal estudar. Tenho uma neta que 

fez 18 anos, outra que tem 7 anos e 

tenho um netinho que vai fazer 2. 

Mantenho todas as tradições cabo-verdianas em casa. É um prazer 

ter a casa com gente. À volta de uma mesa muita coisa se faz. Com 

música também muita coisa se faz. Eu gosto muito de ir às celebra-

ções que aqui se fazem e para as quais são chamados os cabo-ver-

dianos. Tenho o hábito de ir ao nosso centro de Cabo Verde em 

Santos. A Embaixada sempre me e nos convida para as atividades 

que tem lá. Cabo Verde está na minha vida sempre. Estou a falar a 

nível cultural. Às vezes, no dia de São Vicente, há uma iniciativa 

de um almoço de celebração com comida e música cabo-verdiana. 

Mantenho todas as 
tradições cabo-
verdianas em casa
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A OMCV2 foi a minha es-

cola política, antes de sair de 

São Vicente para ir estudar na 

Praia. Cheguei a São Vicente 

no verão de 74 e fui para a Praia em 79. Nesse ínterim meti-me na 

vida política, participava em muita ação política. As minhas com-

panheiras mais velhas que já estavam na política e que eram líderes 

nas organizações, nomeadamente da OMCV, chamavam-me para 

as reuniões e eu participei em muitas campanhas de sensibilização 

no seio das mulheres em São Vicente. Praticamente fazia os progra-

mas radiofónicos de consciencialização política das mulheres. Fazia 

não só os programas como fazia a locução dos programas virados 

para a sensibilização das mulheres. 

Fui participante ativa no Programa de Proteção Materno Infantil 

e Planeamento Familiar com a Maria das Dores Pires, a Zezinha 

Chantre, a Isaura Cardoso, a Ana Maria Salomão e a Ivone Tei-

xeira. Eram senhoras mais velhas do que eu, mas estavam na lide-

rança do processo de sensibilização das mulheres e da sua tomada 

de consciência. Foi nesse quadro que fui alfabetizadora também em 

São Vicente. 

Digo sempre que as coisas ficaram muito mais fáceis para mim a ní-

vel da sala de aula quando aprendi a dirigir-me a um grande público 

nas reuniões que fazia com as mulheres na periferia da cidade do 

Mindelo. Eu era uma jovenzinha, a mobilização era muito grande e 

as mulheres participavam muito nas reuniões. Nós percorríamos o 

Mindelo, centro e periferia, juntando as mulheres, explicando-lhes 

2   OMCV Organização das Mulheres de Cabo Verde.

A OMCV foi a minha 
escola política
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coisas, relativamente à questão 

da emancipação da mulher, da 

saúde da mulher, à necessidade 

de gerirem bem a sua fertilida-

de e à necessidade de apren-

derem a ler e a escrever. Essas 

reuniões complementavam os 

programas radiofónicos. 

A OMCV em São Vicente foi uma organização que escreveu his-

tória! Foi uma escola política para mim porque é na organização 

das mulheres em São Vicente que comecei a entender mais sobre o 

papel da mulher em todos os setores da vida e de um país. A mulher 

em São Vicente precisava muito de ouvir as nossas vozes, de quem 

lhes poderia dizer mais do que aquilo que poderiam ouvir no seio da 

família ou no seio da sua comunidade. Foi um momento chave para 

mim em termos de tomada de consciência porque foi mesmo uma 

partilha. Eu dava aquilo que podia e recebia uma aprendizagem por 

parte delas. As mulheres eram mesmo sedentas de ouvir falar. 

Um dia tive de subir a uma mesa para ser vista pelo aglomerado de 

mulheres que foram assistir. Tenho marcada na minha mente essa 

primeira reunião. Depois dessa fiz muitas. A minha ação também se 

realizou dentro da sala de aula, com as meninas que eram minhas 

alunas e as escolhas que eu fazia em termos de currículo e de textos. 

Foi um prolongamento da ação cívica e política que eu fazia que se 

complementava com a minha ação junto dos meus alunos, meninas 

e rapazes, através do desenvolvimento curricular na sala de aula. 

Fiz essa intervenção durante cinco anos. Não sei se as mulheres co-

meçaram a lutar pela igualdade e começaram a ter consciência dos 

Foi um momento chave
para mim em termos
de tomada de consciência 
porque foi mesmo
uma partilha
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seus próprios direitos. Essas mudanças são muito a longo prazo, mas 

acho que as mulheres começaram a ter voz, pelo menos, a exprimi-

rem-se. Numa reunião se a gente fala e não ouvimos a voz do outro 

lado, pode ser que algo esteja a emergir, a nascer lá dentro, mas ha-

verá um momento em que sai. Acho que à la longe as mulheres come-

çaram pelo menos a verbalizar as suas demandas e a posicionarem-

se relativamente às coisas que faziam parte da sua vida familiar e da 

sua vida na comunidade. Acho que houve mudanças nesse sentido, 

aquelas em que eu pude participar pelo menos enquanto estive e fiz 

esse trabalho na minha comunidade no Mindelo. Por exemplo, nós 

achávamos que devíamos partilhar a liderança de uma reunião com 

outras mulheres que ía-

mos buscar às perife-

rias. Víamos como as 

mulheres se posiciona-

vam, e bem, tomando a 

palavra para exporem. 

Ou preparando-as para 

poderem intervir numa 

sessão de trabalho com 

outras, porque achávamos muitas vezes, e eu continuo a achar, que 

o diálogo entre pares é muito mais fecundo do que quando elas sen-

tem que vêm as senhoras do centro da cidade para lhes virem dizer 

as coisas. Muitas vezes a nossa estratégia era de sessões de trabalho 

compartilhadas com outras mulheres, com intercâmbio de umas zo-

nas piscatórias de Salamansa, para irem para outras zonas piscató-

rias de São Pedro, falarem das suas experiências. 

A nossa démarche era muito sobre as experiências de vida das mu-

lheres. Tirávamos das suas experiências de vida missões para po-

O diálogo entre pares
é muito mais fecundo

do que quando elas sentem
que vêm as senhoras

do centro da cidade para lhes 
virem dizer as coisas 
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dermos construir as nossas 

mensagens junto de outras 

mulheres e isso tinha um 

impacto muito mais vi-

sível. Nós estávamos era 

cheias de teorias no início! 

Tínhamos aquelas leituras 

que fazíamos. Eu, por 

exemplo, tinha estado fora durante quase quatro anos, precisava de 

sentir o chão da minha ilha e sentir as mulheres para poder fazer as 

melhores escolhas em termos do que dizer e como dizer. Além disso, 

da nossa estratégia fazia sempre parte dar espaço e voz a elas. Mes-

mo não sendo reuniões grandes de trabalho. Quando nos juntáva-

mos com as líderes das comunidades, a maior parte do conteúdo 

das nossas reuniões em grandes comunidades partia das reuniões 

em pequenos grupos nas zonas. [Isto] para não sermos aqueles ovnis 

que aterram num sítio e vão dizer umas coisas para as outras pes-

soas ouvirem. Nunca foi essa a nossa estratégia e essa interação era 

muito rica nesse sentido. 

Trouxe um elemento importante que também é constitutivo das 

nossas falas com as mulheres. Vamos imaginar que o nosso foco era 

a Cova da Moura, 

nós identificávamos 

por vários meios, 

por outras estrutu-

ras partidárias que 

nos traziam o seu feedback: Olha, ela é muito ativa e muito ouvida. Nós 

trabalhávamos com núcleos. Depois dos núcleos passávamos para 

Precisava de sentir o chão
da minha ilha e sentir

as mulheres para poder
fazer as melhores escolhas

em termos do que dizer
e como dizer

Quando conseguíamos
obter a confiança de algumas,
a consciencialização era mútua
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a comunidade. Íamos aumentando o número de pessoas para de-

pois fazer aquelas grandes reuniões. Quando conseguíamos obter a 

confiança de algumas, a consciencialização era mútua. Eu falo por 

mim. Não fui consciencializar as mulheres. Com elas tomei cons-

ciência de muita coisa que desconhecia. Quando obtínhamos a 

confiança delas, nós agarrávamos aquela confiança e através dela 

fazíamos chegar a voz delas aos maridos e começámos a ter reuniões 

com a presença deles. Era uma construção, não era de um dia para 

o outro. Era nas partilhas, em pequeno grupo, onde a confiança se 

gerava, onde as pessoas se abriam mais. Nós lançávamos Seria inte-

ressante se trouxéssemos alguns homens, para ouvir a sua opinião. A nossa 

luta não era de separação, era mesmo de integração. Nós sabíamos 

que as mulheres não poderiam fazer nada sozinhas, naquele contex-

to nunca poderiam. Tinham de ter pelo menos a cumplicidade deles 

e depois da cumplicidade a intervenção. 

Esta minha ação com as mulheres na OMCV decorreu entre a mi-

nha chegada a Cabo Verde em 74 até 79 quando fui para a Praia 

fazer estágio, o chamado Curso de Formação dos Professores para 

o Ensino do Português. Quando dei aulas em São Vicente, onde 

decorreu toda a minha vida po-

lítica junto da OMCV, não era 

formada. No estágio, os meus co-

legas sempre perguntavam Como 

é que consegues ter este à vontade nas 

salas de aula? e eu dizia sempre Eu 

aprendi com a OMCV a liderar reu-

niões e na comunicação com grupos. 

Era uma experiência que eu leva-

Não era brincadeira
estar numa sala com

muita gente a debater,
a argumentar

e eu tinha aprendido
num contexto

de ação cívico-política
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va e nem todos tinham tido. Não era brincadeira estar numa sala 

com muita gente a debater, a argumentar e eu tinha aprendido num 

contexto de ação cívico-política. Eu tinha e adquiri esse à vontade 

com as mulheres. Nos estágios temos um pré estágio onde fazemos 

uma simulação com os alunos. Eu ia para a simulação que fazia 

parte do protocolo do bacharelato e depois ia dar aulas. A minha 

orientadora era uma portuguesa, na altura não tínhamos capacida-

de para ter orientadoras para bacharéis. Aliás, foi o primeiro cur-

so para formar professores de português do ensino secundário em 

Cabo Verde. A cooperação com Portugal neste quadro era muito 

forte. Eu fiz o estágio e no ano seguinte fui orientadora de estágio. 

Saí de uma situação de aprender para uma situação de docente. Não 

era apenas a parte da realização de aulas que era importante. Este 

meu à vontade que nasceu na OMCV faz parte da minha vida até 

hoje. O meu doutoramento é sobre histórias de vida. Este foi um 

momento charneira. 

A rádio também foi uma aprendi-

zagem. Eu fazia noitadas. Sou uma 

mulher da escrita e gosto de escre-

ver. Mas fazer aqueles programas 

foi um curso e um autodidatismo 

sem medida. Nós começávamos pelas mensagens e íamos buscá-las 

nas vozes das mulheres. Queria era mesmo focalizar na nossa reali-

dade, mas não tinha instrumentos. Era uma jovem que tinha saído 

cedo de casa para vir para Portugal. Estive aqui aquele tempo ape-

nas a estudar e não tinha instrumentos para trabalhar uma mensa-

gem que chegasse ao coração e à cabeça da sociedade em geral, que 

fosse formativa, informativa e mobilizadora. Estudei muito para 

fazer esses programas. Era um cruzamento entre aquilo que a gente 

A rádio também foi
uma aprendizagem
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lia nos livros, tornar um conceito mais captável pelas mulheres, a 

maior parte delas analfabetas, e cruzar isso com aquilo que acháva-

mos ser o que elas esperavam ouvir. 

Claro que para a formação cívica a gente tem de ir para além da-

quilo que querem, porque o nosso horizonte era muito mais para lá. 

Esses programas de rádio foi suar! De estudar para traduzir. Mui-

tas vezes tínhamos o apoio e eu acho que a OMCV tinha muitos 

apoios. Muitas vezes pedíamos aos senhores que trabalhavam na 

rádio para nos darem umas dicas sobre a formulação das mensa-

gens que queríamos passar, a entrada das músicas, qual a música. 

Naquela altura não havia computadores e eram folhas e folhas. 

Nós, às vezes, colocávamos as mensagens que queríamos passar não 

às mulheres, mas aos técnicos. O que aprendemos sobre essas coisas 

foi um mundo. É outra parte da organização das mulheres. 
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As Mulheres que chegaram
nos anos de 1970

2.





[ 45 ]

Fernanda Costa

Às vezes vejo raparigas 
novas grávidas, não 
sabem viver nem gozar
a vida

O meu nome é Maria Fernanda Semedo da Costa e sou natural de 

Cabo Verde da cidade da Praia, ilha de Santiago e de nacionalidade 

portuguesa. Atualmente, estou reformada e fui operária fabril du-

rante 38 anos. Cheguei a Portugal a 16 de maio de 1971, vim com 17 

anos, vou fazer 67 para o mês que vem, a 6 de abril. Tenho 4 filhos, 

duas raparigas e dois rapazes, que vivem em Portugal.

O meu objetivo ao vir 

para Portugal era a 

emigração. Quando es-

tava na escola pedi aos 

meus pais, mas o meu 

pai a princípio não 

queria… [Entretanto] 

Vim de barco, durante 7 dias.
Quando chegámos à Doca
de Alcântara estavam lá
as freiras com os choferes
que nos foram buscar
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soube que o Hotel Ofir pedia 18 raparigas para virem trabalhar para 

Portugal e disse-lhe. Eu insisti tanto que o meu pai disse para tratar 

das coisas e que pagava a passagem. E assim foi. Era só preciso trazer 

o bilhete de identidade na altura. Sabia que [Portugal] era melhor que 

Cabo Verde. Vim com essa ideia, ouvia e lia histórias.

Eu não tive nenhumas [dificuldades à chegada a Portugal]. Vim de 

barco, durante 7 dias. Quando chegámos à Doca de Alcântara es-

tavam lá as freiras com os choferes que nos foram buscar. Não era 

só eu, vieram também mais raparigas. Eu tinha uma vizinha, que 

tratava como irmã e que estava cá há mais tempo. Ela foi buscar-me 

e pediu às “Irmãs” que me deixassem dormir em casa da patroa que 

no domingo ela levava-me. E assim foi. Fui para a Calçada da Es-

trela onde ela trabalhava e depois saímos e fomos para o Jardim da 

Estrela. À noite levou-me a Casa de Santa Zita [Obra de Santa Zita, 

em Lisboa] e lá fiquei com uma freira, a Irmã Maria Alice. 

[Na Casa de Santa Zita] fiquei a estudar, trabalhar e a aprender a 

fazer tudo. Até a lavar o chão! Para quem tinha chão de madeira, a 

gente tinha que esfregar com a escova pelas linhas, e não atravessa-

do para não riscar. E encerar, lavar as casas de banho, lavar a loiça, 

passar a ferro. Na cozinha, arranjar hortaliça, descascar batatas…

aprendi tudo. Depois já não quis estudar e disse à Madre Superior 

que queria trabalhar. Ela 

disse que não, porque a re-

comendação que recebeu 

do meu pai e da Irmã Ma-

ria Alice era que eu tinha 

que estudar. 

Porque é que ele tinha
que mandar o dinheiro
para pagar se eu estava 
adulta e mulher feita?
Podia trabalhar e ajudar
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Às tantas, escreveram uma carta ao meu pai e ele disse que eu é que 

sabia. Então resolvi trabalhar. Eu era a mais velha e os meus pais 

tinham os meus 8 irmãos, todos menores, ainda a estudar. Ele [o pai] 

tinha que me mandar o dinheiro para pagar: eram 25 escudos por 

dia na Santa Zita. Porque é que ele tinha que mandar o dinheiro 

para pagar se eu estava adulta e mulher feita? Podia trabalhar por 

mim e ajudar! Decidi trabalhar e ele concordou. 

Eles [Casa de Santa Zita] é que me arranjam trabalho. Eles contra-

tam as pessoas, era género de uma agência. Cheguei a trabalhar 

para um casal em que ela trabalhava e o marido ficava em casa. Ele 

disse-me para eu fazer o almoço, quando acabei de adiantar tudo 

fui pisar o bife para temperar. Ele foi por trás de mim e começou 

a roçar-se. Eu dei-lhe com o “pisa bifes” na testa, saí pela porta de 

serviço e fui para Santa Zita. 

Depois fui dama de companhia de uma condensa [na zona] do Ca-

mões. Aí demorei-me. Ela era boa pessoa, estava com ela nos inter-

valos e ia com ela à Baixa, à Pastelaria Suíça, lanchar com as amigas. 

Era tudo muito bom. Nos fins de semana, a filha tinha dois filhos e 

quando juntavam as amigas e iam para a praia pediam-me para olhar 

pelos meninos. Só 

que os miúdos eram 

muito malcriados! 

Mandavam-me terra 

para os olhos, pon-

tapés, faziam caretas, 

chamavam-me pre-

ta e eu não ligava. 

Quando me manda-

Não estive lá muitos anos,
antigamente, quando

não gostávamos
ou surgia algum imprevisto

que não queríamos no trabalho,
largávamos este e amanhã

já estávamos noutro
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ram areia para os olhos tive que tomar uma atitude e mandei tam-

bém. Apanhei o comboio até ao Cais do Sodré e subi até ao Camões 

a pé [para casa da condensa]. E ali fiquei.

Depois de sair da condessa, trabalhei para um casal na Parede. Sá de 

lá e fui para o Cacém. Estava na idade parva de experimentar tudo. 

Ouvi dizer que no Cacém tinham trabalhos em limpezas, que se ga-

nhava bem e era isso que a gente queria! Estava nova e com saúde. 

Trabalhei na limpeza das obras, na antiga ICESA. Depois de sair da 

ICESA, trabalhei na Cambournac, uma fábrica de confeção de ma-

lhas, linhas, etc. Não estive lá muitos anos, antigamente, quando 

não gostávamos ou surgia algum imprevisto que não queríamos no 

trabalho, largávamos este e amanhã já estávamos noutro. Saí de lá 

e fui para a Cergal, uma fábrica de cerveja [atual Sagres]. 

Da Cergal fui trabalhar para o Sabugo, fazer peças para televisões, 

cortar as peças, soldar, escaldar, arrefecer, ver o que estava bem e o 

que não estava. Trabalhei lá um mês. Tinha arranjado um namo-

rado e quando já tinha acabado tudo com ele descobri que estava 

grávida. Andei até aos 5 meses às voltas para ver se tirava, mas 

não consegui. Quando me mandou para o quarto para me preparar, 

olhei para cima, para baixo, para o lado, e disse: desculpe, mas resolvi 

não fazer isso. Saí e vim embora. Tive esse bebé em 1973. Faleceu com 

15 dias. Eles despediram-me por estar grávida, porque aquilo tinha 

muito calor, eu ficava aflita a abanar e eles não queriam. 

Eu saí sábado. Passou sábado e 

domingo, na segunda fui a outra 

fábrica, onde trabalhei 38 anos. 

Foi lá onde conheci o meu marido. 

Eles despediram-me
por estar grávida
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Sinto-me bastante integrada [na comunidade portuguesa], não te-

nho interesse nenhum em sair daqui! Para a minha terra só de visi-

ta. Já não vou lá há 17 anos. Fui por causa da doença da minha mãe, 

quando ficou muito doente… Quando fui, em 24 horas, o meu pai 

que estava bom e que me arrumou a mala para vir, teve um derrame 

fulminante. Morreu logo. Depois de um mês e oito dias morreu a 

minha mãe. Por isso não tenho objetivo para lá ir. Tenho lá irmãos, 

irmãs, sobrinhos, sobrinhas, mas quando tenho saudades e eles têm 

também, eles vêm me ver. 

Fui [a Cabo Verde] antes de eles morrerem 5 vezes. A primeira vez 

estive 18 anos sem ir. Vim em 1971 e fui para lá pela primeira vez 

em 89. Mas depois fui sempre, de dois em dois anos. Até 2002 quan-

do recebi a notícia de que a 

minha mãe estava cega e com 

Parkinson, já estava acama-

da e não falava. Tirei umas 

férias de 15 dias, improvisei 

tudo e fui. Tinha a viagem 

para dezembro e férias tam-

bém, mas se deixasse para 

dezembro já não via nenhum 

dos dois. A 14 de outubro o meu pai falece com um aneurisma e 

derrame cerebral fulminante, logo de manhã. Um mês e oito dias 

depois faleceu a minha mãe. Antes o meu pai ia levar-lhe todos os 

dias o pequeno almoço, abria a boca e o meu pai tinha sempre um 

caramelo que lhe punha na boca. Ela ficava a olhar e as lágrimas a 

correr. Ela sentiu. Desde então que não vou a Cabo Verde. Eu fiz 

uma surpresa ao meu pai, toquei à porta às três da manhã e ele é 

Desde então que não vou
a Cabo Verde. (...)

Quem é que me abre
a porta agora?

Para onde é que eu vou?
Não vou mais



[ 50 ]

que me abriu a porta. Quem é que me abre a porta agora? Para onde 

é que eu vou? Não vou mais. Estão aí a falar em Cabo Verde. Nem 

tenho saudades…

O meu filho esteve em Cabo Verde há um mês, falei com os meus 

irmãos e as minhas cunhadas. Eles dizem: tenho saudades tuas e eu 

disse: e eu vossas! Minha irmã! Vem-nos cá ver. Então porque é que vocês 

não vêm cá? As minhas irmãs e irmãos vêm. Eu tenho muitos irmãos. 

Eu digo que éramos 31, já o meu pai disse que éramos 29. Com a 

minha mãe, o meu pai teve onze, morreram dois em bebé. Depois o 

meu pai teve filhos com outras mulheres. O meu pai nunca saiu de 

Cabo Verde, nunca quis emigrar

Agora, fomos realojadas 

aqui na Outorela, mas mo-

rei no Alto de Santa Ca-

tarina 14 anos. Trabalhei 

5 anos seguidos, sem tirar 

férias para receber aquele 

dinheiro para fazer obras 

na minha casa. Gastei um 

dinheirão na casa e depois foi tudo por água abaixo. Estou aqui 

nesta casa, a pagar renda apesar de ter comprado a minha. Mas foi 

um mau bocado…

Algumas pessoas dizem que ficamos velhas e não podemos fazer isto 

e aquilo. Não tenho saudades, porque fiz tudo. Eu divertia-me, saía 

aos fins de semana, ia às discotecas, ia ao cinema, íamos jantar fora, 

tudo em grupo. Mas não tenho saudades desse tempo. Às vezes vejo 

as raparigas novas grávidas e não sabem nem viver nem gozar a 

Algumas pessoas dizem
que ficamos velhas e não
podemos fazer isto e aquilo.
Não tenho saudades,
porque fiz tudo
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vida. Fazem disparates! Isso não 

é viver, não é a juventude! Aqui-

lo que quis, fiz e gozei. 

As minhas filhas aos 17 anos to-

das já eram mães. E eu perguntei: mas porquê? Com tantas camisinhas, 

com tantas pílulas, com tanta informação. Eu sou uma mãe aberta, falo 

com vocês. Se têm problema, falem comigo! Porquê? Aconteceu, aconte-

ceu. Hoje já estão aí todas soltas, com os filhos já criados. Estão des-

cansadas. Acontece. Mas que passei um mau bocado, passei. Todas 

viviam comigo, com os filhos. A gente passou por tantas, mas so-

brevivemos. O meu marido teve um acidente em 1980. Quando ele 

veio para o Alto de Santa Catarina já tinha a casa feita, pronta, era 

entrar e dormir. Fiz a casa, eu 

e os meus filhos.

A gente sente [a discrimina-

ção]. Nunca fui de ficar e dei-

xar acontecer as coisas. Mesmo entre pretos sente-se a discrimina-

ção. Não é só por vocês serem brancas que vão discriminar. Entre 

nós pretos sentimos discriminação, mas a gente vai fazer o quê? Isso 

é a mentalidade de cada um. Não podemos fazer nada. Ninguém é 

melhor do que ninguém, seja branco, preto, amarelo ou azul. Não 

há ninguém melhor que ninguém, o sangue é todo o mesmo. Mas há 

pessoas dentro da nossa cor…tenho colegas de trabalho, de vez em 

quando, quando faço anos ou pelo Natal, dizem: oh preta como é que 

vais? e eu chamo-lhes jagunço. Jagunço é bicho mau. A gente brin-

cava lá no trabalho, o meu nome era a preta e eu ofendia-me? Se ele 

me chamasse branca ofendia-me. Mas preta é a minha cor natural, 

é de nascença e tenho muito orgulho de ser como sou. 

As minhas filhas
aos 17 anos
já eram mães

Não há ninguém melhor
que ninguém, o sangue

é todo o mesmo



[ 52 ]

Já passei por situações em que fui tratada de forma injusta, com dis-

criminação, mas nunca caí nisso. Eu chegava mesmo a dizer que, se 

me tratam assim, eu não me ofendo. Têm de me dar valor por aquilo 

que eu sou. 
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Lourença Semedo

Nós não pedimos
para ser negras. Somos

Sou a Lourença Semedo, natural de Cabo Verde. Cresci na cida-

de da Praia, até aos 13 anos e depois fui para o interior, para uma 

aldeia que se chama Praia-Baixo. É uma aldeia muito bonita. Tem 

um mar que é uma maravilha! E as pessoas são todas acolhedoras. 

Tenho 67 anos e estou aposentada desde os 57 anos. Vim de Cabo 

Verde em janeiro de 1974. Tenho 6 filhos, 3 rapazes e 3 raparigas. 

Cheguei antes do 25 de Abril e já tenho nacionalidade portuguesa

Antes de vir [Portugal] eu 

fazia ideia que era uma 

coisa, porque a gente an-

tigamente via tudo como 

um mar de rosas. Eu quando cheguei cá a Portugal e me disseram: 

já chegamos, foi um horror! Vim de barco, foram 9 dias em cima 

da água do mar. Mas quando cheguei ao pé do jardim de Santos e 

me disseram: já chegámos a Lisboa, meu Deus! eu quando vi aqueles 

Vim para Portugal
procurar uma vida melhor
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prédios estranhei Lisboa. Comecei a chorar. Vim naquela altura 

com muito frio e o que estranhei mais foi o começarem a aparecer 

frieiras nos pés. Eu não estava habituada, eu não conhecia isto. Co-

mecei a chorar, porque a primeira coisa que eu tive em Portugal era 

uma doença rara. Mas não era felizmente. Depois naquela altura 

chovia tanto, tanto, tanto...  E na nossa terra [Cabo Verde], a gente 

já tinha muitos anos de seca. Lá, chovia tão pouco. 

Quando vim para cá, tinha 21 anos, ia fazer 22 em agosto. E já ti-

nham arranjado trabalho para mim. Só que quando eu cheguei lá, 

o patrão olhou para mim de cima a baixo. Andou comigo a fábrica 

toda. Mostrou-me o trabalho, mas disse: a senhora tem de ficar uns dias 

em casa para recuperar, porque a senhora não vai aguentar esse trabalho.

E ele deixou-me ficar em casa uns 20 dias. Então eu estou a procurar 

a vida e já estou a ficar em casa sem ganhar? Mas não! Chegou o 

fim do mês, eu tinha o meu dinheirinho, tudo certinho, o que eu 

agradecia sempre. Isso passou.

Naquela altura eu não entendia nada, porque a minha terra sempre 

foi uma terra quente. Cheguei aqui com tanto frio, e depois a Doca-

pesca era aberta ao mar. Puseram-me naquele trabalho em cima da 

muralha, a chover, com frio, a amanhar peixe…  Ali é que a coisa 

mudou. Cheguei a casa e disse à rapariga que me mandou vir: paga-

me a passagem, manda-me embora que eu não vou ficar cá. Mas depois 

eu tinha uma boa patroa também. Ela incentiva-me, eu chorava, ela 

chorava comigo. Eu estava sempre num cantinho a chorar. Ela vi-

nha para o pé de mim a ten-

tar acalmar-me. Foi muito 

boa para mim. A partir dali 

Estive 27 anos a trabalhar
na Docapesca
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eu fui-me habituando, as coisas foram andando, foram mudadas, 

as coisas foram-se encaminhando, encafifou bem. E desde aquela 

altura já cá estou há 40 e tal anos.

Estive 27 anos a trabalhar na Docapesca. Era manipuladora de pes-

cado. Naquela altura era assim que se chamava. Estive lá 27 anos, 

5 meses e 22 dias. É uma recordação que não dá para esquecer. Foi 

muito bom.

[Entretanto], comecei com muitos problemas de saúde. Tive que sair 

da Docapesca para ver se me ajudava mais um bocadinho, porque 

já não estava a aguentar mais os ossos. Muitas dores, tensão muito 

alta, trabalhava à noite e já não estava a conseguir organizar a mi-

nha vida. E depois dali fui trabalhar para o colégio Nuno Alvares, 

em Belém, no refeitório.

Ouvia muito falar nas 

patroas, nas empregadas 

domésticas. Eu ouvia 

e queria experimentar. 

mas quando cheguei à Docapesca, Comecei a ganhar experiência 

no trabalho e fizeram-me logo o contrato. Eu ouvia as amigas a co-

mentarem: ah! minha patroa, este mês está com dificuldade de me pagar; 

ah! A minha patroa este mês diz que me vai pagar só metade; ah! A minha 

patroa este mês diz que não me pode pagar, que aconteceu não sei quê ao 

marido. Eu não sei! Na Docapesca, a gente ganhava menos do que 

elas ganhavam nas patroas. Mas não chegou um fim de mês, umas 

férias, um Natal, que a gente não tivesse o nosso dinheiro. Porque 

eu tinha que me governar cá e tinha lá a minha mãe e as minhas 

irmãs para ajudar.

Eu ouvia falar nas patroas,
nas empregadas domésticas
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O que me valeu mais do que ir trabalhar como empregada domésti-

ca, porque faz uma grande diferença agora na minha aposentação, 

com aquelas que trabalharam como domésticas. Compensa mais, 

porque eu sempre fiz descontos [para a Segurança Social] e antiga-

mente nas patroas eram pouco ou nada.

Veio o 25 de Abril. A gente esta-

va a trabalhar, ouvimos… com 

a confusão toda, quando saímos 

para espreitar eram as tropas 

com “aquela coisa apontada”. Era ao pé! aquela coisa toda assim. 

Eu assustei-me e depois “paniquei-me” e mandaram-nos para casa. 

Todas as grávidas foram para casa. Descobri cá que estava grávida.

Não quis ficar na mesma casa, no 

Poço dos Negros, para onde eu vim. 

Depois arranjaram-nos uma outra 

casa em Lisboa, na Almirante Reis. 

Naquela altura, a Junta de Freguesia 

dava ordens ao COPCON [Coman-

do Operacional do Continente, era uma instituição militar, consti-

tuída logo após o 25 de Abril dirigida por Otelo Saraiva de Carva-

lho] para abrirem todas as casas que estavam fechadas para a gente. 

Tivemos uma grande sorte. Éramos dois casais. Abriram uma casa 

com 7 quartos, na Almirante Reis, e fomos acolhendo as pessoas 

que ainda não estavam alojadas.

Não tivemos muitas dificuldades porque a gente trabalhava. Que-

ríamos pagar a renda e o senhorio não a aceitava. E depois a Junta 

de freguesia disse: depositam o dinheiro e quando ele resolver… A gen-

Veio o 25 de Abril…
todas as grávidas
foram para casa

Arranjaram-nos
uma outra casa

em Lisboa,
na Almirante Reis
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te depositava o dinheiro aonde? A gente não tinha banco nem na 

cozinha quanto mais para depositar o dinheiro!  As coisas foram 

andando andando. Por incentivo das colegas e das amigas viemos 

fazer uma “barraquita” no alto da Cruz Quebrada. Uma barraquita 

de madeira que depois fomos fazendo em tijolo. Fomos vindo, fo-

mos puxando as amigas, fomos chamando as colegas. Estávamos 

entre famílias, entre amigos. Vivemos ali 16 anos. E agora vivo aqui 

na Portela [Outurela] há vinte e tal anos.

Em Cabo Verde tenho 

um filho casado. Tenho 

uma que vai fazer em 

abril 50 anos. E tenho 

um outro, que é o ter-

ceiro, que vai fazer quarenta e cinco. Tenho um rapaz cá em Por-

tugal, tenho uma menina em França e tenho uma outra casada no 

Luxemburgo. 

Mas não posso dizer assim: este 

é este, aquele é aquele. Não, eles 

são todos, todos, meu coração, 

cativam todos por igual. 

Relativamente às minhas filhas, a que está em França é doméstica 

[trabalhadora doméstica]. Ela desde que foi para lá, a vida dela é essa. 

Ela gosta. Aquela que está no Luxemburgo trabalha num pronto-a-

vestir. É representante da loja, uma coisa que ela gosta de fazer. Esta 

minha filha tem mãozinhas de fada para fazer comidas africanas.

A minha filha que está em Cabo Verde vive na Cidade da Praia e 

tem 50 anos. Vendia a sopinha dela, os petiscos e é uma coisa que 

Tenho seis filhos:
três rapazes e três raparigas,
netos e bisnetos

Eles são todos, todos,
meu coração, cativam

todos por igual
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ela gosta de fazer também. Ela ao menos teve tempo de cuidar dos 

filhos e dos netos e teve tempo de fazer a vidinha dela. Como o 

“comer” é uma coisa que não dá para estar sempre a andar de um 

lado para o outro, arranjou uma barraquita, do tipo daquelas que 

há nas feiras.

Em Portugal, comigo só vive um rapaz e cá só tenho um neto com 

17 anos que mora em Paço d’Arcos.  

O racismo] não é uma coisa que me atinja muito. Isso foi no prin-

cípio. Fui ouvindo, fui ouvindo, até que entendi que era maneira 

de ser. Nós não pedimos para 

ser negras. Somos. Mas come-

cei a entender que é a maneira 

de as pessoas serem, desabafar, 

expressar… Quando mandassem dizer: Negro, vai para a tua terra, eu 

dizia: oh! branco, vai para a tua terra. Pronto, acabava em brincadeira 

e tudo ficava bem. Mas no princípio a gente sentiu um bocadinho. 

Sentimos. Depois passou, porque se a gente for ligar a tudo o que 

discutem com as pessoas, as coisas não se encaminham. Tenho que 

ignorar. Mas agora considero-me uma branca-negra, porque sou 

bem aceite em qualquer lado onde vou, porque também faço por 

isso. Eu faço por isso, em qualquer lado.

Foram muitos anos, quase 50 anos de seca. Isso atrapalhou um bo-

cadinho.  Eu acho que se a nossa 

terra não chegasse àquele ponto 

a gente não tinha nada que vir 

fazer a Portugal, nem a Portugal 

nem a lado nenhum. Porque o 

Nós não pedimos
para ser negras. Somos

Foram muitos anos,
quase 50 anos de seca.

Isso atrapalhou
um bocadinho
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pouco ou muito que a gente 

ganhava, a gente já sabia li-

dar com aquilo. Mesmo que 

seja pouco, a gente já sabia. 

Mas … a seca! 

Agora, vou querer ir para a 

minha terra, sim! Nas férias, estar lá com o resto da família. Vou 

sempre para a minha ilha para passar férias. Mas para viver lá, não! 

Não, porque tenho vários problemas de saúde… Tenho coisas que 

não prestam.  [Em Cabo Verde] às vezes faltam medicamentos. Se 

eu tiver que fazer uns exames, as máquinas às vezes não funcionam. 

Há muita dificuldade em relação a isso. Eu, graças a Deus, com a 

minha reforma, se for para Cabo Verde, mesmo com aquele câmbio 

grande, sozinha, já dá para me governar. Mas não! o meu medo é 

que se um dia eu precisar de um apoio em relação aos medicamentos 

e aos exames, eu não o tenha. E eu não posso passar sem isso.

Agora, vou querer ir
para a minha terra, sim!
Nas férias, estar lá
com o resto da família
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Ana Josefa Cardoso 

Eu sempre fui
muito interessada
pela minha língua 
materna e a partir dos 
catorze anos comecei a 
procurar coisas sobre o 
crioulo

O meu nome é Ana Josefa Cardoso, tenho 51 anos, sou natural de 

Cabo Verde, da Ilha de Santiago, do concelho de São Miguel, e vivo 

em Portugal desde 1975. Tenho dupla nacionalidade, portuguesa e 

cabo-verdiana. Sou professora de Português-Francês, licenciada em 

ensino Português-Francês pela Escola Superior de Educação de Lis-

boa. Fiz um mestrado na Universidade Aberta e tenho um douto-

ramento às costas, que ainda não terminei. O meu objetivo com a 

vinda para Portugal foi o reagrupamento familiar. O meu pai já cá 

estava há três anos e na altura vim eu, a minha mãe e uma irmã. 

Não me recordo do meu primeiro ano 

de escola em Portugal. Eu pessoalmen-

te acredito que possa não ter sido mui-

to bom. Havia a barreira da língua. 

Na altura nós morávamos em Paio Pires, o meu pai era operário na 

Havia a barreira
da língua
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Siderurgia Nacional e nós vivíamos numas casas que pertenciam à 

empresa. Havia vários cabo-verdianos que moravam ali e também 

trabalhavam na fábrica e havia outros cabo-verdianos na escola que 

eram meus vizinhos, mas não eram da minha turma. Não sei se, tam-

bém, por causa dessa barreira linguística e ser um mundo completa-

mente novo para mim e de muitas descobertas, nomeadamente, des-

cobrir que era preta, não é? Eu estive na mesma escola do primeiro ao 

quarto ano mas de facto o primeiro ano apagou-se completamente. 

Lembro-me que um dos dias depois da vir da escola perguntei ao 

meu pai porquê é que me chamavam preta. Até aquela data a ques-

tão da cor não era relevante. Em Cabo Verde nós temos pessoas que 

se chamam nha preta ou temos pessoas que se chamam “branca” e 

a questão da cor não se põe com o tom de pele. Quando se diz que 

uma pessoa é branca ou que tem a mania que é branco, é no sentido 

de ter mais poder económico ou estatuto social superior e não na 

questão da tonalidade da pele. O meu pai explicou-me que nós está-

vamos em Portugal e que qualquer pessoa que tivesse uma tonalida-

de de pele mais escura era considerada preta mas que isso também 

não era relevante. A partir daí, eu dei-lhe a importância que o meu 

pai me disse para dar, que era nenhuma. Isso deixou de ser relevante 

para mim. 

Nós em casa sempre 

cultivamos a nossa 

cultura cabo-verdiana, 

não só em termos de 

alimentação como 

noutros aspetos. A língua sempre teve um peso nas nossas relações 

porque os meus pais sempre optaram por falar crioulo em casa con-

A língua sempre teve um peso
nas nossas relações
porque nós sempre falamos
em crioulo em casa
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nosco e nós íamos aprendendo português na escola. Não que eles 

não soubessem falar português mas porque achavam que o portu-

guês devia ser mais correto e, portanto, a nossa norma portuguesa 

era a norma da escola e em casa falávamos crioulo. Em casa só fa-

lávamos português se houvesse necessidade, se estivéssemos com 

alguém que não entendesse crioulo.

Se calhar até por estratégia de sobrevivência nos primeiros anos 

sempre fui uma aluna muito calada. Depois à medida que fui ga-

nhando confiança e estando mais segura em relação ao meu discur-

so em português comecei a falar mais. Posso considerar que fui boa 

aluna. Nunca tive outros colegas cabo-verdianos que pertencessem 

à nossa turma durante todo o percurso escolar. 

A partir dos meus doze anos, mais ou menos, ia trabalhar sempre 

nas férias da escola. A partir dos dez anos vim morar para a Quinta 

do Conde e estudava em Azeitão. A altura das vindimas coincidia 

com as férias da escola. Nós íamos para as vindimas e havia vários 

colegas da escola que também iam. A partir do décimo segundo ano 

fui trabalhar para um café em part-time e a partir daí era trabalhado-

ra-estudante até acabar a licenciatura. Depois comecei a dar aulas.

Durante todo o meu percurso escolar a maior parte dos professores 

sempre ignorou que eu falava outra língua que não fosse o português 

porque nunca perguntaram nada sobre isso. Também não tinha co-

legas na turma com quem 

pudesse falar e essa questão 

nunca se pôs. Simplesmen-

te ignoravam o facto de eu 

ter ou não outra língua. 

A partir dos catorze anos
eu comecei a procurar
coisas sobre o crioulo



[ 64 ]

Eu sempre fui muito interessada pela minha língua materna e a par-

tir dos catorze anos comecei a procurar coisas sobre o crioulo. Essa 

procura começou quando o meu pai foi a Cabo Verde de férias e me 

trouxe o meu primeiro livro escrito em crioulo. Aquilo fez toda a 

diferença daí para a frente. A partir do meu segundo ano de ensino 

que estive na zona do Seixal, na Amora, eu apercebi-me que se di-

ziam coisas horríveis acerca dos alunos cabo-verdianos. Então esta-

va muito naquela de dizer Isto não é bem assim. Eu sou cabo-verdiana, 

falo crioulo desde que nasci e não e isso nunca foi uma razão para ser má 

aluna. Os meus irmãos nasceram cá mas também falam crioulo desde que 

nasceram, falam crioulo como qualquer cabo-verdiano nascido em Cabo 

Verde portanto não vejo qual é a razão para as coisas serem assim. 

Houve uma ação de formação sobre a diversidade linguística, pro-

movida pela Associação de Professores de Português e nessa ação eu 

resolvi apresentar um trabalho sobre o crioulo. O formador, Paulo 

Feytor Pinto, disse-me Olha com este trabalho que fizeste se calhar devias 

partilhar estas coisas sobre o crioulo. A partir daí ele incentivou-me a 

inscrever-me no conselho científico-pedagógico da formação contí-

nua como formadora para começar a dar formação sobre o crioulo. 

Foi a partir daí que as coisas sobre o crioulo começaram a tornar-se 

mais sérias. Comecei a dar formação nas escolas e a falar mais sobre 

o crioulo e a dar a conhecer o crioulo e aquelas características da 

língua cabo-verdiana. 

Os meus pais nunca nos disseram que tínhamos que ser isto ou 

aquilo. Ensinaram-nos que nós 

devíamos ser pessoas íntegras, 

trabalhadoras e que devería-

mos ser aquilo que nós quisés-

A escola esteve sempre
presente na nossa casa
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semos. Também sempre gostaram muito da escola. A minha mãe fez 

a quarta classe a escondidas da avó. Fez a escola primária na Guiné 

apesar de ela ter nascido em Cabo Verde. Esta ida para a Guiné tem 

a ver com o meu bisavô ter estado nos Estados Unidos a trabalhar 

durante vários anos. Quando veio para Cabo Verde trazia bastante 

dinheiro mas em Cabo Verde não chovia, não havia onde investir, 

e resolveu ir para a Guiné comprar umas terras e levar alguns dos 

netos e dos filhos que quisessem ir para a Guiné. O meu avô não 

quis ir para a Guiné mas deixou ir alguns filhos e a minha mãe foi. 

Tinha mais ou menos quatro anos. Voltou da Guiné com catorze. A 

escola era mesmo ao lado da casa mas a avó não a deixava ir. Dava-

lhe inúmeras tarefas para ela fazer para não poder ir à escola. Uma 

das tarefas era levar o almoço às pessoas que estavam a trabalhar 

lá nos campos. Ela quando ia deixava lá o almoço ao avô, servia o 

almoço às pessoas, e metia-se na escola e a avó não dava conta que 

ela ia para a escola. Quando era apanhada pela avó ficava a assistir 

às aulas do muro e foi assim que ela conseguiu fazer a quarta classe. 

Isto é um exemplo para nós que tem um significado enorme. 

Quando chegamos a Portugal o meu pai já tinha a quarta classe fei-

ta em Cabo Verde. Trabalhava na Siderurgia e estudava na Amora 

à noite. Até começarem a vir mais filhos ele ainda fez o sexto ano 

na altura. Para nós a escola esteve sempre presente na nossa casa e 

nunca foi considerada um artigo de luxo. Era uma coisa que podia 

ser para toda a gente apesar das condições. Nunca nos disseram que 

nós tínhamos que ser médicos ou advogados ou isto ou aquilo mas 

sempre nos mostraram que a escola era importante e que nos podia 

fazer chegar mais além. Nós sempre gostámos da escola também, 

sempre fomos bons alunos e não tínhamos condições especiais. O 

meu pai era operário e a minha mãe só começou a trabalhar depois 
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da minha irmã mais nova ir para a escola. Nessa altura eu já teria os 

meus catorze anos. A partir daí cada um fez o seu percurso. 

Eu sempre quisser professora se calhar pela mágoa que trazia da 

escola. Andei só um ano na escola em Cabo Verde na pré-primária, 

que na altura era obrigatória. Chegava à escola e tinha que papa-

guear o português, porque depois percebi que aquilo nem era falar 

português, era papaguear, e exigiam-me uma coisa que não me dizia 

rigorosamente nada. Quando chegava à escola tinha dores de bar-

riga e a professora estava sempre a perguntar Então, mas as dores de 

barriga da Ana Josefa não passam? Ir à escola era angustiante e isso 

veio fazer com que mais 

tarde eu tivesse a possibi-

lidade de vir implementar 

um projeto de educação 

bilingue em Cabo Verde. 

Veio de alguma forma 

condicionar o meu per-

curso porque sempre achei 

que era uma violência as 

crianças cabo-verdianas 

chegarem à escola e serem confrontadas com uma língua que lhes 

é completamente estranha na maior parte dos casos. É-lhes exigido 

que saibam aquela língua e são castigados por não dominar aquela 

língua. Isso para mim era uma coisa terrível. Depois quando vim 

para cá percebi. Fazia sentido que eu tinha que aprender português 

e não me parecia mal, mas era pelo contexto. Fazia parte da sobre-

vivência saber falar português, mas em Cabo Verde eu não percebia 

porquê aos cinco anos eu tinha que saber falar português num con-

Sempre achei
que era uma violência
as crianças cabo-verdianas
chegarem à escola
e serem confrontadas
com uma língua que lhes é
completamente estranha
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texto onde não ia falar português. Só ouvia o português dentro da 

sala de aula e pouco mais. No dia-a-dia eu não tinha contacto com 

o português porque o português era a língua formal e uma criança 

com cinco anos não tem situações formais na sua vida. Aquilo não 

tinha sentido nenhum para mim.

Nós sempre fomos a Cabo Verde, mesmo em pequenos. Não tínha-

mos a possibilidade de ir todos juntos porque era uma família gran-

de e as viagens estão caras. Umas vezes íamos com o tio, outras 

vezes íamos com outro familiar, ou íamos com o pai ou com a mãe, 

com quem fosse e houvesse possibilidade de levar um, levava. Fo-

mos indo, para não perder aquela ligação e também conhecer, mes-

mo os que nasceram cá. Essa ligação foi sempre bastante próxima e 

o meu avô paterno, e também o materno, tiveram a possibilidade de 

vir a Portugal algumas vezes.

Os meus pais depois de se reformarem regressaram a Cabo Verde. 

Foram fazer obras na casa que tínhamos lá. Estão cá por questões de 

saúde. Vieram para cá o ano passado e depois deu-se esta pandemia 

e ficaram por cá. Depois de estarem cá mais de quarenta anos, fo-

ram para lá e depois vi-

nham de férias para cá. 

Eu penso voltar a 

Cabo Verde. Não sei 

se vou voltar ou não, 

mas penso voltar. Inclusivamente tenho um projeto de vida, cons-

truir lá uma casa. Não sei se vou conseguir construir ou não porque 

as condições são as que são. Apesar de eu ter aqui a minha vida 

mais ou menos organizada, tenho duas filhas que ainda estão a es-

Eu penso voltar a Cabo Verde.
Não sei se vou voltar ou não,

mas penso voltar
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tudar. Sempre estive muito ligada a Cabo Verde e sempre que tenho 

oportunidade de colaborar ou contribuir com alguma coisa lá, te-

nho feito isso. De alguma forma, a ligação existe. É uma hipótese 

que é viável, não sei se será só quando estiver reformada, não sei 

daqui a quantos anos será ou se será mais cedo que isso, não sei.

As minhas filhas desde pequenas que têm ido regularmente a Cabo 

Verde. A última ida a Cabo Verde foi em 2018. Tivemos a oportuni-

dade de ir todos a Cabo Verde, todos os filhos, todos os netos, por-

que os meus pais fizeram 50 anos de casados e nós resolvemos co-

memorar essa data em Cabo Verde, renovar os votos na igreja onde 

casaram, com algumas pessoas que estiveram no casamento deles, 

nomeadamente o próprio padrinho de casamento, que também é 

meu padrinho de batismo, e algumas pessoas que ainda estavam 

vivas e que estiveram na altura em que eles casaram e que voltaram 

a estar quando fizeram os 50 anos de casados. Foi tudo tratado à 

distância. Eles só ficaram a saber que nós íamos quase uma semana 

antes. Fui tratando das coisas daqui para lá, com o padre por telefo-

ne, por e-mail, com outros familiares que estavam à volta e depois 

foi uma coisa espetacular. 

Eu acho que há colegas que têm alguma admiração por mim, eu sin-

to isso. Também há aqueles que dizem que andas a perder o teu tempo 

a fazer coisas, mas acho que, de uma maneira geral, os colegas têm 

alguma admiração pelo meu percurso. Também pela forma como 

lido com eles no dia-a-dia, que é de igual para igual. Eu não sou me-

nos nem mais por ser a pessoa que sou, nem por ter o percurso que 

tive, ou por ser branca, ou preta, ou amarela, ou azul. Eu lido com 

os meus colegas como iguais e eles também comigo.
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O racismo existe. Nós sabe-

mos que ele está aí e que está 

escondido. Na esfera onde 

eu circulo, ele já é mais sub-

til, mas ele existe. Por exemplo, quando trabalhei em Almada, na 

escola António da Costa, eu estava grávida da minha filha e nessa 

escola tive uma reação como não tive em nenhuma outra escola. 

No dia em que me fui apresentar, cheguei à direção, bati à porta, 

entrei, não estava ninguém, mas a porta estava aberta. Entretan-

to, chegou uma colega que pertencia à direção, e quando chegou, a 

pergunta foi quem é que a deixou entrar? Eu respondi: eu como não vejo 

aqui nenhum letreiro a dizer que é proibida a entrada a professores, entrei. 

A colega disse ah colega, desculpe, eu pensava que era da Santa Casa da 

Misericórdia e eu olhe, não, por acaso eu não trabalho na Santa Casa da 

Misericórdia, fui colocada aqui e vou ser professora nesta escola. 

Nessa altura, eu entrei em miniconcurso. Ali naquela escola, havia 

professores com lugares marcados, e havia a mesa lá do fundo que 

era dos colegas do miniconcurso. O meu horário era essencialmente 

à tarde. No primeiro dia que fui para dar aulas, na sala de profes-

sores as pessoas estavam a conversar normalmente, mas eu entrei e 

fez-se um silêncio. Eu dirigi-me para a mesa onde estavam as minhas 

colegas do miniconcurso, cheguei ao pé delas, disse boa tarde quan-

do entrei, fiz questão de dizer em alto e bom som: olha, o que é que 

se passa aqui, parece que nunca viram um professor preto nesta escola. As 

conversas retomaram imediatamente! Depois aquilo passou, mas às 

vezes há um primeiro impacto que pode deixar a pessoa melindra-

da, magoada, mas não, no fundo para mim aquilo também era mais 

para quebrar o gelo. 

Na esfera onde eu circulo
o racismo é mais subtil,
mas ele existe
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Foi a única escola onde eu senti assim à entrada aquele embate. 

Ali havia alguns meninos de bem, e eu sempre tive as minhas salas 

cheias quando eram reuniões, como diretora de turma. Ali em Al-

mada eu senti que os pais iam sobretudo para ver o que é que uma 

professora preta podia ensinar aos seus filhos, ainda por cima Por-

tuguês. Não vá a professora dizer “os meninos” ou coisa do género! 

Em todo o momento ao longo do ano, ou pelo menos no 1º período, 

senti que ia sendo testada e isso sentia-se até nas reuniões de grupo. 

Lembro-me de uma aluna que estava constantemente a dizer veja lá, 

olhe que a minha mãe é professora de Português. Eu um dia virei-me para 

ela e disse: olhe minha querida, a sua mãe é professora de Português, mas 

a menina não é e quero falar com a sua mãe. Pedi o contacto à menina 

e chamei lá a mãe à escola para falar com ela e disse: olhe, a sua filha 

está constantemente a dizer isto, não sei se é porque teve alguma indicação 

para dizer. Porque a filha nem sequer era uma aluna brilhante, era 

uma aluna média-baixa! Havia estas coisinhas pequenas que po-

dem doer se nós dermos muita importância a elas.

Tudo o que tem a ver, por exemplo, com a questão da morte, luto, re-

ceber as visitas em casa, pôr o altar quando morre uma pessoa de fa-

mília em casa durante oito dias, todas essas celebrações relacionadas 

com a morte, ainda se praticam. Praticam-se cada vez menos porque 

com a consciência do incomodar os vizinhos as pessoas estão mais 

contidas e fazem menos. Antes éramos mais ruidosos e agora cada 

vez somos menos ruidosos porque estamos mais aculturados com 

a cultura portuguesa. 

Fomos perdendo algu-

mas das nossas práti-

cas habituais. Sempre 

Fomos perdendo algumas
das nossas práticas habituais
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que havia uma oportunidade de festejar alguma coisa, festejava-se. 

Agora não se festeja tanto, se calhar também por questões económi-

cas, mas também porque as pessoas já não vivem tanto em aglome-

rados, o facto de se viver em prédios, é outro tipo de habitação que 

muitas vezes não permite fazer algumas coisas. 

No nascimento ainda há pessoas que fazem o que nós chamamos a 

festa do sete, que é aos sete dias de nascimento haver uma cerimó-

nia. Há um padrinho e uma madrinha, há uma cerimónia caseira, é 

como se fosse um primeiro batismo feito em casa. Há um conjunto 

de coisas que continuamos a fazer: comer o cuscuz com mel na 

quarta-feira de cinzas, não comer carne na quaresma. Também já se 

perdeu muito contar histórias ao final da tarde. Agora com a tele-

visão, com as novas tecnologias, as famílias já nem fazem isso, mas 

antigamente, ao final da tarde, sobretudo ao fim de semana, que era 

quando as pessoas tinham mais disponibilidade, juntavam-se para 

contar histórias e as crianças juntavam-se também ali ao pé das pes-

soas mais velhas. Ou até contar partes – partes são as anedotas. As 

pessoas juntavam-se para conviver e contavam as suas histórias e 

jogavam às cartas. Há todo este conjunto de tradições que se está a 

perder não só aqui mas também mesmo em Cabo Verde. Entraram 

as novelas brasileiras e as histórias foram à vida. Nos anos 70 ainda 

se via esse hábito, hoje em dia penso que está praticamente aniqui-

lado, a não ser que se crie um momento específico para, mas já não 

é uma coisa que acontece naturalmente. 

A mulher sempre foi o homem da família em Cabo Verde. Muitas 

vezes o homem emigra e elas têm de tomar as rédeas da família. 

Mesmo estando presente, ele pode eventualmente assegurar o di-

nheiro que entra em casa, mas depois a dinâmica, a gestão da casa, 
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normalmente está en-

tregue à mulher. A mu-

lher cabo-verdiana, de 

uma maneira geral, não é uma mulher muito submissa. Elas são 

muito proativas, lutadoras, trabalhadoras e andam sempre à pro-

cura de uma vida melhor. Há muitas mulheres que se aventuraram 

e vieram sozinhas para Portugal, outras para São Tomé – na altura 

em que se ia para São Tomé -, mulheres solteiras ou mães solteiras 

que foram para São Tomé naquela altura com os seus filhos, sozi-

nhas, sem marido. 

A mulher cabo-verdiana de alguma forma, apesar de ainda desem-

penhar o papel que está longe daquilo que é o desejável, é uma mu-

lher emancipada há muito tempo. Consegue assegurar o seu sus-

tento e o dos seus filhos e isso é aquilo que faz com que a mulher 

possa não estar dependente de outras pessoas. Este governo não é 

um governo com tanta presença feminina, mas o governo anterior 

de Cabo Verde tinha um número enorme, era considerado um dos 

governos com mais mulheres ministras. Por aí também se mostra 

que a mulher já ocupa vários patamares da vida política cabo-ver-

diana e tem alguns lugares de decisão que são importantes.

Na diáspora, as mulheres também vão criando o seu caminho. Nós 

temos muitas mulheres a desempenhar diversas profissões e a faze-

rem diversas coisas. A mulher cabo-verdiana é uma mulher muito 

lutadora e que tenta alcançar os seus objetivos, não tem medo do 

trabalho e isso pode levá-la muito longe.

A mulher cabo-verdiana
é uma mulher muito lutadora



As Mulheres que chegaram
depois dos anos 1980

3.





[ 75 ]

Assunção Fernandes

As pessoas seriam
tão mais felizes
se houvesse aceitação
da diversidade

Sou a Assunção Fernandes, tenho 54 anos, sou natural de Cabo 

Verde, da ilha de Santiago, cidade da Praia, e tenho dupla nacio-

nalidade: a portuguesa e a cabo-verdiana. Sou Assistente Social na 

Câmara Municipal de Oeiras. Vivo em Portugal há 31 anos. Vim 

porque o meu marido já cá estava, tinha um bebé pequenino, esta-

va grávida e vim ter com ele – é o tal reagrupamento familiar! É a 

tradição da emigração, vem o marido, depois vem a esposa e o filho 

neste caso. 

Na altura não 

tinha expeta-

tivas, quando 

cheguei cá é 

que vi que queria fazer uma coisa diferente do que normalmente 

as mulheres faziam, que era serem empregadas de limpeza. Não por 

vaidade, mas porque achei que poderia fazer outras coisas e porque 

Não tínhamos material nenhum,
só havia aquela boa vontade:

eu de ensinar e elas de aprenderem
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havia muitas crianças na rua a brincar, não havia ocupação para 

as crianças nos seus tempos livres. Estávamos num bairro social de-

gredado com muitos conflitos étnicos. Era o bairro da Pedreira dos 

Húngaros, um bairro muito marcado pela criminalidade. A primei-

ra [imigração] foi no final dos anos 60, inícios dos anos 70, eu vim 

na década de 80. Já tinha nascido a segunda geração da imigração.

Quando eu cheguei fui fazer um curso profissional. Depois falei com 

o Padre Henrique que vivia no bairro e disse que gostaria de ajudar 

e fazer qualquer coisa com as crianças. A única coisa que conseguia 

fazer muito bem, eu na altura com 20 anos, era jogar andebol - que 

era o que eu jogava em Cabo Verde. Entretanto, questionei duas 

meninas se queriam jogar andebol.  Elas não sabiam o que é que 

era e eu expliquei que era quase futebol mas a jogar com as mãos. 

Nós não tínhamos nada, só um campo de futebol grande, dentro do 

bairro, tínhamos a rua larga para jogar, terra batida e tínhamos as 

crianças. Não tínhamos mais nada, não tínhamos material nenhum, 

só havia aquela boa vontade: eu de ensinar e elas de aprenderem. 

Foi um projeto mesmo construído entre eu e elas. 

O Padre Henrique sugeriu: se calhar era melhor contactarem o muni-

cípio de Oeiras para saber o que é que eles têm. Falei com a professora 

Filomena Santos. Trabalhava na divisão de desporto e combinou 

uma reunião comigo. Disseram-

me que [no espaço] de um mês iria 

decorrer o encontro nacional de 

andebol do escalão de infantis, a 

nível nacional, onde iriam parti-

cipar 35 equipas de Portugal, em 

Paço de Arcos. Perguntaram-me 

As meninas tinham
que ficar em casa
a lavar a loiça,
a lidar com as coisas
da casa
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se eu queria participar com as crianças e eu disse que sim. Eu não 

tinha nada, nem sabia o que era aquilo! Falei com o Padre Henrique 

em como ia haver aquele encontro, treinamos em terra batida com 

bolas e meias, não tínhamos absolutamente nada, às vezes pegáva-

mos na bola de futebol para jogar andebol, só tínhamos mesmo a 

boa vontade. Conseguimos convencer os pais homens, a parte mais 

difícil, porque as meninas tinham que ficar em casa a lavar a loiça, 

a lidar com as coisas da casa. Foi difícil convencer os pais do sexo 

masculino, da ideia de elas saírem de casa, dormirem fora de casa 

porque iam ser 3 ou 4 dias fora. Depois tornou-se mais fácil porque 

a minha irmã era educadora de infância no centro social paroquial 

no bairro e também era cabo-verdiana.

Entretanto passado pouco tempo saiu o projeto Vida, que apoia-

va as crianças dos bairros sociais através do Instituto Português da 

Juventude. Depois de ser aprovado, comecei a trabalhar no centro 

social paroquial como monitora desse projeto. Comecei a levar as 

miúdas à natação, dava os treinos de andebol, começamos a treinar 

na Escola Secundária de Linda-a-Velha, no seu espaço exterior, na 

rua da Pedreira dos Húngaros. Criamos a Associação Cultural e 

Desportiva da Pedreira dos Húngaros e federamos as crianças na 

Federação de Andebol de Portugal. Começou com duas equipas de 

andebol feminino e foi assim que começou a história do andebol e 

a minha vida profissional através disso. 

Fui estudar à noite, já tinha o 9º ano de Cabo Verde mas queria es-

tudar cá. Fiz cá de novo o 9º ano na Escola Secundária Veiga Beirão, 

em Lisboa. Tentava conciliar 

os estudos de noite com o tra-

balho de dia, com a carta de 

Eu sempre fiz mil coisas
ao mesmo tempo
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condução, com filhos pequenos. Eu sempre fiz mil coisas ao mesmo 

tempo. Depois acabei o 9º ano [e] achei que era muito pouco. Então 

comecei a estudar o 12º ano na escola Luís de Freitas Branco, em Paço 

de Arcos. Estava a fazer isso tudo ao mesmo tempo, a trabalhar na es-

cola como auxiliar de ação educativa e a dar treinos de andebol, a es-

tudar à noite, às vezes ia às aulas, outras não ia porque o dia só tinha 

24 horas. Fiz o 12º ano, achei que era pouco, fui fazer a licenciatura 

e disse: bem, quero fazer a licenciatura na melhor faculdade de Portugal! 

ao que me disseram: olha a Católica é um espetáculo, só que é um bocado 

caro e eu está bem, mas eu vou na mesma. Marquei uma entrevista com a 

assistente social na altura, muito boa, que disse que as propinas eram 

quase 400€ por mês. O meu ordenado naquela altura era muito pouco. 

Comecei a trabalhar na Câmara de Oeiras em 1998 como animadora 

sociocultural (o secundário que fiz em Paço de Arcos era de animação 

sociocultural). Juntando as miúdas do centro comunitário do Alto da 

Loba e conciliando tudo, sempre a trabalhar com crianças e jovens… 

Tentava conciliar isso tudo com o andebol, com o meu trabalho e 

com a faculdade, e ainda com filhos. Quando estava a acabar o 12º 

ano, engravidei do meu filho que hoje tem 24 anos, mas consegui na 

mesma: quando me meto numa coisa nunca penso que não consigo. 

Na reta final da faculdade, eu disse, mesmo: eu não vou mais, está a ficar 

demais, estou a ficar maluca e o meu filho respondeu: vais, vais, porque 

se tu nos obrigas a ir às 

aulas, tu também vais. 

Lá tive de ir.

Fui para a [Univer-

sidade] Católica e 

percebi: eu não tenho 

O meu mestrado foi o andebol
como uma estratégia
de inclusão social de raparigas
filhas de imigrantes
cabo-verdianos
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dinheiro, como é que eu entro aqui? Ah, através da bolsa de Estado. Sabia 

que não ia ser fácil. Como tinha estatuto de trabalhadora-estudante, 

fazia menos duas horas por dia e isso também ajudou imenso. Quan-

do fiz as provas maiores de 23 [anos], os júris da Católica ficaram 

muito emocionados porque eu tinha vários prémios. Na parte escri-

ta tive má nota, muito baixinha, mas depois na entrevista tive 18. 

Acabei a Universidade e disse: a partir de agora, nem uma revista vou 

ler mais, eu não quero saber de ler para nada, nem de escrever, não que-

ro escrever, não quero fazer nada. No último dia de aulas foram falar 

sobre a importância de fazer mestrado, porque a licenciatura não 

era nada, eu não dei ouvidos, mas depois acho que ficou qualquer 

coisa porque pensei: Se a licenciatura não significa nada, se eu não con-

tinuar agora, depois vou-me desleixar, depois não vou querer mais. Fiquei 

a pensar e, no dia seguinte, fui à Católica inscrever-me no mestrado 

em Serviço Social. Consegui [bolsa] através do clube Soroptimist do 

Estoril, Cascais, que trabalham com mulheres. Fiz o meu mestrado 

e vai ficar por aqui. O meu mestrado foi o andebol como uma estra-

tégia de inclusão social de raparigas filhas de imigrantes cabo-ver-

dianos e a especialização em empreendedorismo e economia social.

Fui condecorada há 

dois meses pelo Go-

verno e pelo Presi-

dente da República de 

Cabo Verde, mas an-

tes já tinha recebido da Câmara de Oeiras pois sou dirigente asso-

ciativa, presidente da Associação de Imigrantes. Fiz mesmo volun-

tariado depois de começar a trabalhar na Câmara e por isso tenho 

esses anos todos de voluntariado.

Fui condecorada há dois meses
pelo Governo e pelo Presidente

da República de Cabo Verde
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Em 2016, fui condecorada pelo Comité Olímpico Português e pela 

Federação de Andebol de Portugal, fui personalidade do ano tam-

bém nesse ano e tive oportunidade de conhecer o Casino do Estoril. 

Foi no ano que também os rapazitos de futebol português ganharam 

o Europeu. Foi um ano em que recebi vários prémios. 

Houve a erradicação das barracas na Pedreira dos Húngaros em 

1999/2000 e nós tínhamos de escolher uma associação para ficar, 

porque como atletas federados temos de estar sempre numa associa-

ção ou num clube. Falei na altura com o Presidente da associação 

social da ASSOMADA e transferimo-nos para lá. A ASSOMADA 

tem a sua história, nas-

ceu no bairro de Alto de 

Santa Catarina e na al-

tura, com a erradicação 

nas barracas, passaram 

para a Ribeira da Lage. 

Com a integração do an-

debol, passámos todos 

para Outurela. Eu tenho esta coisa de estar próxima das pessoas, 

das comunidades e de fazer projetos de acordo com a necessidade 

que vejo nas pessoas e não daquilo que eu sei fazer, daquilo que vejo 

que a comunidade identifica como uma grande necessidade. 

O projeto de andebol nasceu assim, um andebol que também se 

preocupa muito com a educação, com o estudo das crianças e dos 

jovens. Temos [uma] atleta de renome, a Alexandrina Barbosa que 

joga na liga dos campeões, naturalizou-se espanhola e tem a dupla 

nacionalidade. Deixou a Seleção Portuguesa para se integrar na Sele-

ção Espanhola. Está no mundo do andebol a ganhar muito bem, uma 

Eu tenho esta coisa
de fazer projetos de acordo

com a necessidade
que vejo nas pessoas

e não daquilo que eu sei fazer
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criancinha que nasceu na 

Pedreira dos Húngaros.

Já estávamos na 

ASSOMADA, fomos 

apuradas para competir 

na segunda divisão nacional e ganhámos todas as equipas da pri-

meira divisão com exceção a uma equipa profissional da Madeira, a 

Madeira SAD. Isso deu-nos acesso às competições europeias. Rece-

bemos cá a equipa da Sérvia e depois fomos a Montenegro jogar e 

claro que perdemos o jogo mas acho que o que nós ganhámos, prin-

cipalmente as meninas, foi superior. A viagem toda, aqueles prepa-

rativos, e a Federação Internacional de Andebol a dizer-nos: Não 

sabemos como vamos dar a volta a isto dos passaportes porque elas são ca-

bo-verdianas. O passaporte era cabo-verdiano, mesmo elas nascendo 

cá. A lei da nacionalidade não estava em vigor na altura, foi muito 

difícil com a Federação de Andebol portuguesa a dizer: mas elas nas-

ceram em Portugal e por questões da lei, então elas não têm nacionalidade 

portuguesa, mas elas competem cá, elas nasceram cá, é uma equipa portu-

guesa. Mesmo nas fronteiras para passar, as portuguesas que tinham 

nacionalidade passavam e as que não tinham não passavam. 

Eu dei tantas entrevistas que se fartaram e deram nacionalidade 

em 2017. Depois elas estiveram bem e na altura já integraram na 

seleção nacional. Foi uma nacionalidade em direto quase na televi-

são, foi muito bom. Hoje em 

dia são mulheres. O andebol 

foi aquilo que as ajudou a de-

senvolver as suas competên-

cias a nível pessoal, social, 

Está no mundo do andebol
a ganhar muito bem,
uma criancinha que nasceu
na Pedreira dos Húngaros

Nunca deixam de dizer
que o andebol, claramente,

lhes salvou a vida



[ 82 ]

profissional e familiar. São as competências que elas depois trans-

portaram, obviamente, para a vida adulta. Elas já são mães e são 

pessoas idóneas e nunca deixam de dizer que o andebol, claramen-

te, lhes salvou a vida. [Integramos a associação da ASSOMADA] 

entre 1999 e 2000. Nessa altura fomos campeãs nacionais no escalão 

iniciadas ou juvenis femininos.

A festa de Santa Catarina é uma tradição que já vem do Alto de 

Santa Catarina e que em Cabo Verde se celebra a 25 de novembro. 

É feriado nacional em Cabo Verde, é feriado naquela cidade de San-

ta Catarina. Os cabo-verdianos que residiam no bairro de Alto de 

Santa Catarina comemoravam sempre esta data. O nosso papel na 

ASSOMADA é organizar juntamente com a paróquia, [eles] mais a 

parte religiosa, e nós, mais 

a parte cultural. Estão mi-

lhares de pessoas, durante 

dois, três dias com festa, 

com comidas, com músi-

cas, com uma mistura de tudo e lá estou eu meia maluca a trabalhar, 

a fazer esse trabalho que não é só festa. Até acontecer, tem que se ter 

em consideração muito trabalho a nível de logística, tirar licenças 

do barulho, do ruído, contactar vários serviços, parceiros no senti-

do de podermos, dentro daquilo que é exigido, para uma organiza-

ção de eventos, estar tudo em ordem.

Vêm pessoas de todo o lado. Há dois anos e no ano passado veio o 

presidente da República de Cabo Verde. É uma festa muito grande, 

muito rija, muito desgastante para quem está à frente. Organizámos 

um torneio de futsal. É um evento muito valorizado. Junta a comuni-

dade residente em Portugal e de outros países da Europa. Mesmo os 

Na festa de Santa Catarina
vêm pessoas de todo o lado
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portugueses estão lá a ajudar na organização, os escuteiros estão lá a 

ajudar, as miúdas do andebol também. Fazemos questão de não mar-

car jogos nessa altura porque são elas quem andam a servir à mesa. 

Também costumam vir cabo-verdianos da diáspora.

Vou com muita regularidade a Cabo Verde. Vou, às vezes, em mis-

são de serviço pois estive num projeto ligado à União Europeia atra-

vés do governo de Cabo Verde para implementar dois documentos 

no âmbito da imigração, através da Direção Geral da Imigração de 

Cabo Verde, para construir um manual de procedimentos e fazer 

um plano de Ação. Fiz parte, conjuntamente com outra pessoa, da 

construção desses dois documentos que Cabo Verde necessitava e 

solicitou a uma das organizações da União Europeia. Cabo Verde 

sempre foi um país de emigração e agora está a ser um país de imi-

gração, mas não tem nenhum documento para começar a integrar 

os imigrantes.

[Os imigrantes] vêm de vários pontos, sobretudo da África Ocidental: 

Nigéria, Guiné, Zâmbia. Também há muitos portugueses em Cabo 

Verde [e] muitos chineses. Nas ilhas de maior atração turística, Sal 

e Boavista, com muitos espanhóis e italianos, montanhas deles. A 

maioria dos cabo-verdianos estão na diáspora e a Ilha do Sal tem 

mais cidadãos estrangeiros que nacionais - já ultrapassou até. Hou-

ve esta necessidade de construir esses dois documentos, dos quais 

fiz parte. Tanto vou de férias como vou em trabalho. Também fui 

lá implementar um outro projeto, o mini andebol em Cabo Verde. 

Participei em seis ilhas diferentes de Cabo Verde durante seis meses. 

Aproveitei para conhecer as ilhas e para partilhar com os outros 

aquilo que eu sei e que gosto de fazer.
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Na Cidade da Praia há imensos chineses atualmente. Falam mais 

crioulo que eu. Quando soube pela primeira vez, fiquei assim: o quê? 

Eu estava com a minha irmã, que vive lá: olha, antigamente lembro-

me de vir cá com a minha mãe e havia uma loja aqui, que nós compráva-

mos não sei o quê e os chineses respondiam em crioulo. Mas respondiam em 

crioulo mesmo. E eu: ok, está bem. E já há pretinhos claramente chine-

ses, escurinhos e o cabelo muito escuro, muito chinês o cabelo, nem 

é encaracolado, é chinês. Muito giros, uma mistura muito grande. 

Diz-se que em Portugal hoje, pelo 

menos nos bairros sociais e não 

só, já há muitos mulatos a nascer. 

A minha casa está cheia desses 

netos. Tenho três filhos, mas os 

dois que têm filhos, os meninos 

são mulatos porque as mães são 

portuguesas e por isso há de vir uma ronda de portugueses com essa 

mistura. Principalmente de cabo-verdianos com portugueses, por-

que era daquela geração mais antiga, tudo tem a sua justificação. É 

mais entre cabo-verdianas com portugueses e de portuguesas com 

cabo-verdianos. Há essa realidade agora a aparecer. O mundo seria, 

a sociedade seria, as pessoas seriam tão mais felizes se houvesse a 

aceitação da diversidade. Afinal estamos cá de passagem.

E vem aí o Coronavírus, leva tudo! Está aí à porta, já cá está! Então 

não vale a pena gente, estamos cá mesmo de passagem, não vale a 

pena! É aproveitar e respeitar claramente a cultura do país de aco-

lhimento sem esquecermos a nossa, se quisermos. Porquê? Não vale 

a pena. Daí nasceu o projeto das Marias. Essa mistura é fundamen-

tal para as nacionalidades da Guiné, de Cabo Verde, da Angola 

As pessoas seriam
tão mais felizes
se houvesse a aceitação
da diversidade
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portuguesa. Quem está à frente desse projeto deve ter essa mentali-

dade aberta de que não conseguimos viver sozinhos, não consegui-

mos, nós precisamos sempre um do outro. Hoje somos imigrantes, 

amanhã somos emigrantes. Há essa mistura, essa diversidade e deve 

haver sempre essa aceitação. Não vale a pena brigar por uma coisa 

que não faz sentido, não traz felicidade, não traz sorriso, sorriso 

lindo! 

Que há racismo, há! Isso a gente não pergunta. Pronto, estes proje-

tos e estas histórias de vida, mas é importante que nessas histórias 

consigamos retratar o que de mais difícil acontece, portanto é em 

relação a esse aspeto. Tudo 

o que eu sou hoje, eu devo 

primeiro aos meus pais que 

me souberam educar, a 

Deus que me deu esse dom 

(porque é preciso ter dom 

para fazer qualquer coisa). 

E agradeço a Portugal, pelo bom acolhimento, pela aprendizagem, 

pelo desenvolvimento de competências que adquiri ao longo dos 

anos. Não posso deixar isso, cada condecoração, cada homenagem 

eu agradeço. Agradeço à Câmara de Oeiras, agradeço às pessoas, 

agradeço aos meus filhos que muitas vezes tive de deixar para trás 

para acolher os outros. Acho que se tivesse ficado em Cabo Verde 

não teria esse percurso. Quando nós queremos, nós conseguimos, 

mas tem muito a ver com a nossa forma de ser e de estar e no acre-

ditar no eu. As pessoas são diferentes, há pessoas que não têm essa 

personalidade do “eu quero, eu consigo”. Eu estou sempre a dizer 

às minhas meninas do andebol: nós só não conseguimos é o apetece-

Temos muito preconceito,
ao avaliarmos muito

pelas aparências
e estou ciente disso
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me ganhar o Euromilhões, então vou ganhar, hoje não me apetece morrer, 

então não vou morrer. Não, não é por aí. Mas há muita coisa que se 

quisermos, nós conseguimos, sim. 

Quando eu vou fazer um atendimento, agora passando para o lado 

menos positivo, numa instituição, atendimento itinerante, chego lá 

educadamente, como sempre sou, e digo: bom dia, pode-me indicar 

onde é que é o espaço para o atendimento ao imigrante? mas nunca pen-

sei que a resposta seria: a técnica da câmara ainda não chegou! Ok, 

eu sou imigrante, não sou 

técnica da Câmara. Depois 

quando a pessoa pergunta: 

mas e então o que é que a As-

sunção faz? e eu digo: olha, se 

eu estou aqui já devia ter con-

sultado quem eu sou. Também não vou dizer. E costumo levantar-me, 

com muita educação, e despedir-me educadamente e sair porque a 

primeira avaliação é de discriminação completa, quando a pessoa 

não nos conhece. Quando conhece e sabe quem sou, sou muito bem 

tratada mesmo. Não toda a gente, obviamente. As minhas maiores 

amigas são portuguesas autóctones. 

Eu acho que há [racismo] em termos gerais, também em Cabo Ver-

de. O tempo que estive em Cabo Verde neste projeto, há muita 

discriminação. Os que vieram da África Ocidental queixam-se dos 

cabo-verdianos porque lhes chamam nomes como manjaco, porque 

são muitos negros. Entre as ilhas de Cabo Verde, entre as pessoas 

também há. Eu sou da ilha de Santiago, sou badia porque não te-

nho o cabelo liso como as de São Vicente, da Ilha da Brava que são 

branquelas, giríssimas, a Ilha de Fogo, todas muito giras. A Ilha de 

Eu acho que há [racismo]
em termos gerais,
também em Cabo Verde
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Santiago é mais badia, mais como eu sou. Há discriminação em todo 

o lado, em todas as partes. 

Cá há mais subtilidade nessa demonstração, não é tão claro, e quem 

não está ciente, nem dá conta que está a ser discriminada. No ou-

tro dia fui almoçar ao Celeiro, sentei-me e a senhora tinha as suas 

coisas. Eu queria sentar, era o único lugar, e ela pegou, ainda nem 

tinha comido tudo, levantou, pediu às pessoas para meterem as suas 

coisas numa caixinha, foi-se embora. Quando os meus filhos eram 

pequeninos, e íamos às compras e os miúdos gostam de carrinhos, 

eles iam pegar no carrinho das compras e uma senhora quando [os] 

viu a correrem para apanhar o carro, agarrou a mala com tanta 

força, tanta força que eu fui ter com ela e disse-lhe: precisa de ajuda? 

e ela respondeu: não, não está tudo bem! com aquele cinismo…

Há [racismo] em todo o lado, cá acho que é muito mais com subti-

leza, muito mais “eu sou delicada, eu sou educada”. Mas há tantas 

coisas boas dos portugueses! Aqui também é um país seguro, quan-

do conhecem as pessoas tratam-nas muito bem, com muita confian-

ça. Quando não conhecem, desconfiam, até eu sou assim às vezes! 

Uma vez discriminei uma pessoa e depois pedi-lhe desculpa, dei-lhe 

um abraço tão grande! Eu merecia uma chapada por aquilo que eu 

fiz! Era um mecânico e o dono da oficina disse-me: vai estar o Sr. 

Tal na paragem de autocarro, eu passei no carro, olhei para ele com 

o cabelo assim… passei tão rápido porque pareciam daqueles que 

vão assaltar, os nossos meninos bandidos do bairro. Não pode ser 

o mecânico… que horror, nós somos muito maus, que horror! En-

tretanto, peguei no telemóvel, liguei e eu vejo-o a trabalhar à volta e 

disse calma filha. Temos muito preconceito, ao avaliarmos muito pe-

las aparências e estou ciente disso. Não quero fazer isso, eu aprendi 



[ 88 ]

muito, nunca mais e estou ciente, não deixo que ninguém faça isso 

num sítio onde eu estou. O mau atendimento ao público a qual-

quer pessoa… eu fico magoada e digo logo à pessoa, educadamente, 

que está ao outro lado que não é a forma correta de responder, seja 

quem for, principalmente idosos. 
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Zeuga Semedo

De certa forma eu 
tentava não ter essa 
ideia de que havia 
racismo, de que havia 
discriminação

Sou Zeuga Semedo, tenho 41 anos, sou docente da área de gestão 

de recursos humanos. Sou cabo-verdiana, com dupla nacionalida-

de, cabo-verdiana e portuguesa. Vivo em Portugal há um ano, em 

Odivelas. Já tinha cá estado por dez anos, aquando da licenciatura. 

Terminei a licenciatura, depois fiz o mestrado e trabalhei durante 

três a quatro anos. Depois regressei para Cabo Verde e voltei há um 

ano. Sou natural da ilha de Santiago. O objetivo da minha vinda 

foi para tirar a li-

cenciatura.

Estive de férias 

duas vezes antes de 

vir para estudar. Já 

tinha uma noção daquilo que era o contexto do país. Depois de 

fazer a licenciatura, resolvi fazer o mestrado e trabalhei mais ou me-

Por mais que estivesse bem cá,
sentia aquela necessidade

de lá estar, então resolvi voltar
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nos quatro anos, antes de regressar para Cabo Verde. Por mais que 

estivesse bem cá, sentia aquela necessidade de lá estar, então resolvi 

voltar. Tinha mais motivos para lá estar, por questões relacionadas 

com a qualidade de vida ou estilo de vida. 

De uma forma geral, não tive dificuldades de integração, mas em 

algumas situações, mais pelo facto de ser um país de maior dimen-

são que Cabo Verde, tinha algumas dificuldades a chegar a deter-

minados sítios. Na altura eu era muito tímida, não conseguia muito 

interagir com os colegas. Foram algumas dificuldades que foram ul-

trapassadas consoante a maturidade que eu ganhei durante o tempo 

que eu tive para me poder adaptar melhor. Eu tinha cá familiares e 

tinha amigos. Eles também foram um núcleo de apoio para facilitar 

a integração. Pela segunda vez que estou cá em Portugal, sinto-me 

mais integrada, também pelo tempo que cá estive. Isso também me 

serviu de certo modo para me sentir mais em casa. Com esta situa-

ção da pandemia que se veio a complicar, estou a dar aulas ainda 

algum tempo para [depois] começar a procurar emprego.

Os meus dois filhos nasceram cá. O meu filho de quatro anos Isaac 

nasceu cá, mas voltou para Cabo Verde. A minha menina Isabel é 

que nasceu aqui e não conhece Cabo Verde.

Os meus pais são cabo-verdianos. A minha mãe vive cá, o meu pai 

é que vive lá. A minha mãe está cá há vinte anos. Eu sou filha úni-

ca, ela veio por minha causa. Quando decidi voltar, ela quis vol-

tar. Eu vim, depois ela veio. Ela 

chama-se Luísa Cardoso e tem 

61 anos. Gosta de estar mais em 

Cabo Verde, mas já se habituou 

Os meus pais
são cabo-verdianos
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ao estilo de vida, à sua vida aqui em Portugal. É mais uma questão 

de habituação do que gostar, embora ela diga muitas vezes que gosta 

de cá estar. Como começou também a trabalhar, neste momento, 

mesmo que ela queira regressar, está à espera da reforma, para ver 

se todo o trabalho que fez cá lhe consegue dar alguma compensação 

ou garantia, para que depois possa viver melhor em Cabo Verde. 

Ela pensa regressar depois da reforma. 

Eu senti um pouco de racismo e dis-

criminação, aquando da licenciatura, 

não por parte dos colegas, mas por par-

te de alguns professores. Eram poucos, 

mas senti algumas situações em que eu 

era discriminada. Por exemplo nas apresentações dos trabalhos de 

grupo, tive situações em que o professor, quando eram apresenta-

ções de “pretos”, ele não nos encarava de frente, punha sempre o 

rosto para baixo. Eram situações evidentes de racismo. Até houve 

uma altura em que eu questionei esse professor porque é que ele fa-

zia isso e ele disse que não, que não, que eu é que estava enganada. 

Foi a situação mais evidente que eu senti. Algumas, outras situações 

nos transportes públicos em que, por exemplo, as pessoas, de uma 

forma geral, falavam mal dos pretos, não diretamente para mim, 

mas de uma forma assim geral.

Pelas vivências que fui tendo, pela possibilidade que tive de ter co-

legas com os quais tinha um bom relacionamento, de certa forma 

eu tentava não ter essa ideia de que havia racismo, de que havia 

discriminação. A maior parte do meu percurso também foi favorá-

vel para que eu não tivesse sempre isso como um sentimento. Com 

a minha mãe não acontece, algumas situações que eu vejo que ela 

O professor
não nos encarava

de frente
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não consegue distanciar-se desse sentimento. Ela ainda fala fre-

quentemente dessa questão do racismo. Eu tento, de certa forma, 

não pensar nisso. A minha mãe é auxiliar de geriatria. No mercado 

de trabalho, ouve das utentes do lar coisas não muito agradáveis e 

que a levam a pensar nisso do racismo. 

Um dos principais aspetos do que fazemos em casa para preservar 

a cultura cabo-verdiana é o falar crioulo. Agora evitamos falar em 

algumas situações por causa das crianças, principalmente por cau-

sa do meu filho que 

não sabia falar por-

tuguês e depois teve 

de vir para Portugal 

e aprender. Tam-

bém os pratos tra-

dicionais que fazemos, a música, a dança, as festas, as ditas festas 

populares de Cabo Verde que frequentamos…A dança está sempre 

presente. Até a minha filha que ainda não tem um ano já sabe dan-

çar. Já ela ouve qualquer música e começa logo a dançar.

A comida que mais fazemos é a cachupa. De resto são os pratos que 

também têm caldo, o xerém, o cuscuz doce que eu gosto de fazer, 

pastéis de milho, caldo de peixe. O que mais confecionamos é mes-

mo a cachupa, quase todas as semanas ou de quinze em quinze dias. 

Fazemos para nós ou quando temos alguns convidados, mesmo que 

não sejam cabo-verdianos, alguns amigos que são portugueses e que 

por vezes querem provar o prato. Como não dá para fazer em pe-

quena quantidade, mesmo que não seja convidado, acabamos sem-

pre por oferecer a alguém, a algum vizinho, a algum amigo.

A dança está sempre presente.
Até a minha filha que ainda
não tem um ano já sabe dançar
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Agora com dois filhos é complicado sair para as festas. A minha 

mãe não é muito de festas. Quando estive de 2000 para 2009, fre-

quentava muitas festas populares dos bairros onde residem muitos 

cabo-verdianos, mesmo as missas que fazem para celebração desses 

santos populares. Desta 

vez não, estou com dois 

filhos e é complicado.

Sou católica. Na maio-

ria em Cabo Verde so-

mos católicos. Quando estive em 2000, frequentava um grupo de 

jovens católicos cabo-verdianos em Lisboa. Para além de frequentar 

as missas, também cantava e participava na organização das festas, 

não só as festas em Lisboa, mas também no Algarve [e] no Porto. 

Éramos um grupo relativamente conhecido em algumas comunida-

des. O nome do grupo é JCCL (Jovens Católicos Cabo-Verdianos 

em Lisboa). O grupo ainda existe, mas alguns membros regressaram 

para Cabo Verde; a presença já não é tão forte como de antes. 

O grupo nasceu de um conjunto de jovens cabo-verdianos que estu-

davam na Universidade Católica e que vieram para fazer Teologia 

e, entretanto, foram para Direito. Criaram esse grupo como uma 

forma de não se distanciarem da igreja, das vivências religiosas e 

faziam missas na Universidade Católica nas épocas mais festivas, 

nomeadamente Natal e Páscoa. A partir daí o grupo ficou conheci-

do porque, quando havia casamentos de cabo-verdianos, era convi-

dado a participar no grupo coral e também nas tais festas populares 

nas comunidades. Em algumas situações, havia até uma compensa-

ção monetária pela nossa participação nas atividades. Começámos 

a cantar músicas não só cabo-verdianas, mas também de outros paí-

Em 2000, frequentava
um grupo de jovens católicos

cabo-verdianos em Lisboa
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ses dos PALOP. As pessoas que iam gostavam precisamente porque 

eram missas animadas. Normalmente quando falamos de missa, a 

pessoa pensa que é uma cerimónia muito chata, muito monótona, 

mas as missas em que nós cantávamos eram muito animadas preci-

samente por causa das músicas, das danças que nós também fazía-

mos. É um grupo que me marcou muito.
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Maria do Carmo Lopes

Eu tenho esta cor
e tenho orgulho
de ter esta pele

Eu chamo-me Maria do Carmo Correia Tavares Lopes, sou cabo-

verdiana do concelho de Santa Cruz, na Ilha de Santiago. Sou ca-

sada, nasci no dia dez de outubro do ano 1967. Tenho um curso 

médio em Pedagogia, fui professora primária e trabalhei na OMCV 

[organização de mulheres de Cabo Verde]. Andávamos pelos luga-

res, apresentamos danças, teatros, tínhamos atividades, convívios, 

ajudas. Também, na OMCV, eu era monitora no jardim de infância 

e mais tarde passei para primária. Gostei muito daquele trabalho. 

Tínhamos uma relação muito boa. 

Eu conheci a emigração desde 

criança, porque o meu pai foi 

para São Tomé e Príncipe e de 

lá veio para cá [Portugal] e ia 

sempre a Cabo Verde, de dois 

em dois anos às vezes de três em 

Conheci a emigração
desde criança,
porque o meu pai
foi para São Tomé
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três. Nós comemos, estudamos, graças à emigração. Mas a minha 

mãe teve que procurar trabalho para ajudar, porque o que o pai 

mandava não chegava para tudo. A minha irmã mais nova nasceu 

no dia em que fiz 5 anos. Eu é que cuidei daquela menina desde os 

três meses, e também tomei conta dos meus outros irmãos enquanto 

a minha mãe trabalhava. 

Da minha infância, eu tenho muitas coisas boas e más também. 

Graças a Deus, a minha mãe dizia sempre que desde criança eu gos-

tava de trabalhar. Era uma criança um pouco tímida, sempre humil-

de e gostava de respeitar as pessoas. Eu era muito amada pelos mais 

velhos, porque não gostava daquela coisa de xingar, de troçar...

Então, beneficiei da emigração porque meu pai sempre trabalhou 

fora, mas a emigração também tem a sua desvantagem, como a se-

paração de famílias.

Cresci, depois casei e fui para minha casa. Encontrei um trabalho e 

retomei os meus estudos. Quando estava no décimo segundo ano, 

fiquei grávida da minha filha. Tive um parto muito complicado, a 

gravidez era de risco e fiz uma cesariana. Então, resolvi suspender os 

estudos que só retomei no ano seguinte. Tirei o meu décimo segun-

do ano depois fui para o curso de formação pedagógica no Instituto.

Já estive cá [em Portugal] várias vezes, 

mas só vinha de férias ver a minha filha. 

Quando me reformei em Cabo Verde, 

vim para cá conhecer um bocadinho [do 

País] e, principalmente, [tentar] conseguir 

os documentos, que vão me permitir vir sempre que precise para 

ver a minha filha e o neto. Estou cá a trabalhar como encarregada 

As mulheres
cabo-verdianas
fazem tudo
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de limpeza num Hospital. Estou neste trabalho porque ainda não 

tenho [título de] residência. Para mim nem é difícil porque as mulhe-

res cabo-verdianas fazem tudo. Têm várias profissões. No meu caso, 

sou professora, mãe, esposa, camponesa. Faço tudo. Eu nunca tive 

nenhuma empregada na minha casa. Sempre faço tudo! 

Quando saímos de um país para outro temos que enfrentar difi-

culdades. Principalmente, onde a diferença de cor da pele entre as 

pessoas é levada em consideração... há muitas coisas neste país, há 

muitas pessoas racistas.

A experiência de 

racismo que eu 

enfrentei aqui foi nos 

transportes públicos. 

Há pessoas que nem 

sequer querem se 

sentar ao pé de nós. 

Constatei isso duas vezes. Na primeira vez, fui me sentar ao lado de 

uma senhora, porque havia ali um lugar. Ela levantou se e ficou de 

pé. Outra senhora deu-lhe lugar e ela sentou-se. Aquela que lhe deu 

o lugar, foi sentar se juntamente comigo. Eu disse: Eu tenho essa cor 

e tenho orgulho de ter essa pele. Tenho orgulho da minha cara, porque sou 

africana, sou cabo-verdiana. Ela não respondeu. 

Na segunda vez, o transporte estava atrasado e na fila estava uma 

senhora mais velha e a outra mais jovem. Esta, brincou e disse: O 

motorista que vier, vou dar em cima dele. Porque está muito atrasado. A 

mais velha respondeu: Se for preto. A rapariga retorquiu: Eu não que-

ro saber, gosto de pretos. Se for preto, vou dar ainda mais em cima dele... 

Eu tenho esta cor
e tenho orgulho de ter esta pele.
Tenho orgulho da minha cara,

porque sou africana,
sou cabo-verdiana
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A mais velha disse: Ah, os pretos são ladrões, aldrabões. Então, eu res-

pondi: Alto lá, minha senhora, desculpe lá! Não fale assim perto de mim! 

Não aceito. Sou preta, mas sou orgulhosa e a senhora não é mais importan-

te do que eu. Somos a mesma coisa. A cor não faz diferença. Se a senhora 

quer saber, corte a sua mão que vou cortar a minha para ver que cor de 

sangue é que temos.

Em todos os países há pessoas boas e más, nós cabo-verdianos temos orgulho 

do que somos. Não temos medo de trabalhar. Se a senhora quer saber, em to-

das as instituições que me fui inscrever sempre dizem os cabo-verdianos tra-

balham. Gostam de trabalhar. Não temos problemas com o trabalho... Não 

vou baixar a cabeça pela senhora, tenho esta cor, é muito importante para 

mim. Então, entramos em discussão e depois ficamos em silêncio. 

Tenho quatro filhos e também, adotei uma menina, mais velha do 

que os meus filhos. Esta menina está em França. Tenho um filho no 

Brasil, ele é sacerdote... é padre. E os outros dois estão a viver em 

Cabo Verde. Em Portu-

gal, só tenho uma filha 

e um neto. Esta minha 

filha tem 32 anos, tam-

bém trabalha em lim-

pezas. Ela é técnica ocular, mas não encontrou trabalho na sua área 

de formação. Viveu pouco tempo em Cabo Verde. Ela veio para 

Portugal com dezoito anos e já tem trinta e dois. Residiu 12 anos em 

Paredes de Coura e os restantes aqui em Lisboa.

Trabalhava num lar de idosos, mas saiu por causa da saúde. Foi 

trabalhar como empregada de mesa num restaurante. Chega tarde 

a casa, cansada e o salário é pouco. Eu disse-lhe: Deixa! Agora, estou 

Ela é técnica ocular,
mas não encontrou trabalho
na sua área de formação
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aqui, vou trabalhar para você. Mãe é mãe até morrer! Ela deixou [aquele 

emprego]. Mas como Deus é pai, encontrou outro sítio para traba-

lhar como empregada doméstica, numa igreja na casa do padre. Co-

meçou há duas semanas.

O clima lá é muito diferen-

te, porque em Cabo Ver-

de temos um tempo muito 

bom, temos uma tempera-

tura muito boa. Também, temos pouco [tempo] de chuva. Nomea-

damente, três meses de chuva e nos restantes nove meses já há sol. 

Para dizer se temos inverno em Cabo Verde? Não, não temos. O frio 

de Cabo Verde corresponde ao calor daqui. Mas aqui, tem muito 

mais calor do que em Cabo Verde, não sei porquê? 

Cabo Verde é um país que agora tem muito turismo. Somos pobres, 

não temos trabalho. Eu ainda anteontem estava a dizer: Se houvesse 

trabalho em Cabo Verde, ou seja, se houvesse chuva, porque em Cabo Ver-

de sobrevivemos das águas, criação dos gados e pesca. Então, se houvesse 

chuva, ninguém estaria cá. Cabo Verde é um país muito calmo, as pes-

soas são humildes. Vinte e cinco por cento das pessoas podem ser 

racistas, mas tenho a certeza que setenta e cinco por cento não o são. 

Em Cabo Verde temos muitos imigrantes, temos tudo: guineenses, 

angolanos, chineses… Mas as pessoas tratam todos por igual. Em 

todos os países há pessoas 

más e há pessoas boas. 

Eu quero ter nacionalida-

de portuguesa. Porque com 

nacionalidade, posso ir ao 

meu país e voltar quando 

Em Cabo Verde
sobrevivemos das águas,

criação dos gados e pesca

Eu quero ter
nacionalidade portuguesa.
Porque com nacionalidade,
posso ir ao meu país
e voltar quando quiser
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quiser, o que [o título de residência] não permite. Pois, só posso estar 

dois meses fora de Portugal. Eu tenho a marcação em Portalegre. 

Não sei nem por onde fica. Quero ver se consigo um local mais per-

to ou mesmo mais rápido, porque estou com problema de diabetes, 

e tenho que ser acompanhada. 

Nasci numa família católica, des-

de criança praticava: catequese, 

ir à missa, “essas coisas”. Eu cres-

ci nesse meio. Já não há nada que 

me tira da religião católica, porque esta religião foi fundada por Je-

sus. As outras religiões e seitas foram fundadas pelo homem. Para 

mim, a religião católica [é a única] não há mais e nesta fase adulta, 

só faço leituras bíblicas. De três em três meses, participo de um gru-

po de estudo bíblico na casa das Irmãs em Torre Vedras. Fazemos 

evangelização e às vezes saímos para fora.

Em Cabo Verde, em cada concelho há uma festa [religiosa], de vez 

em quando, participo nestas festas, quando não coincidem com os 

dias de trabalho. E os emigrantes também participam [voltam para 

as festas]. 

As festas organizam-se por grupo. Cada grupo fica responsável por 

uma tarefa, pega a sua parte, reúne, faz encontros, divide as tarefas 

por pessoa. Por exemplo, eu em Santiago, a minha tarefa estava 

ligada ao grupo coral. 

Fazemos sempre comidas quando se tem uma festa grande. Fazemos 

de tudo para ter comida para toda a gente, feijoadas e xerém.

Para mim, a religião
católica [é a única]



As Mulheres
que já nasceram

em Portugal
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Vilma Vieira 

O nosso empoderamento
há de arrastar
as outras mulheres.
E esse empoderamento 
começa a ser visível
em Cabo Verde

O meu nome é Vilma Vieira, tenho 42 anos. Sou natural de Oeiras, 

com nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, portanto luso-ca-

bo-verdiana. Neste momento estou a residir em Cascais. Sou casada 

e tenho um filho e como profissão o art healing.

Durante muito tempo 

fui conhecida como a 

mulher dos 7 ofícios. 

Por estar ligada à comu-

nicação: como jornalis-

ta, como cantora, como ativista e, também, (muitos não me conhe-

ciam), como terapeuta. Há em mim uma parte holística que resolvi 

assumir. Reparei que tudo o que fazia tinha sempre como objetivo 

querer contribuir para o bem-estar. Então criei esta nova profissão 

a partir da arte, da comunicação e das técnicas que domino, direcio-

Durante muito tempo
fui conhecida como a mulher
dos 7 ofícios
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nado para o bem-estar, não só de uma pessoa, mas de toda a huma-

nidade. É um guarda-chuva muito grande que me dá a liberdade de 

continuar a exercer as minhas paixões.

Fui jornalista da RDP África e RTP durante mais de 10 anos, onde, 

de facto, se iniciaram muitos trabalhos e projetos que eu tenho vin-

do a desenvolver. Também canto.

Sinto-me completamente integrada tanto na comunidade portu-

guesa como na cabo-verdiana. Acho que isto deve ser genético. Te-

nho um filho com um português que nasceu cá e que só conhecia 

a realidade portuguesa. Mas agora, tem uma curiosidade enorme 

por Cabo Verde, devido aos amigos que tem. Agora anda a falar 

crioulo, anda a cantar rap em crioulo e a fazer o cabelo carapinha. 

Chama-se Henrique Miguel, vai fazer 18 anos e é um grande ativis-

ta. Acompanhou o meu trabalho, foi maravilhoso! Assim do nada, 

aprendeu muita coisa sem eu lhe ter ensinado diretamente.

Estive muito ativa na campanha 

contra a mutilação genital feminina 

no âmbito musical. Foi uma cam-

panha extremamente importante, 

aliar aqui a música e a arte. Como 

eu já conhecia os truques do jor-

nalismo, foi a forma de chamar a 

atenção da comunicação social para o assunto, porque era um tabu 

extremamente perigoso. Inclusivamente fui ameaçada de morte. Eu 

sabia que se houvesse uma música, um tema, a comunicação social 

teria de fazer o trabalho de casa. Aconteceu tal e qual como o pre-

visto. E começaram a falar do assunto. Isto é um ativismo! Comecei 

Estive muito ativa
na campanha
contra a mutilação
genital feminina
no âmbito musical
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a trabalhar no âmbito da campanha contra a mutilação genital fe-

minina em 2011/2012. Em 2011, a RDP África iniciou uma campa-

nha na rádio com entrevistas. Depois, ao sair da RDP África, eu já 

vinha com o tema “It’s my Body”. A UMAR e outras ONG junta-

ram-se a esta campanha. E foi o que deu o mote para a comunicação 

social e para haver mais debate. Desde aí muita coisa mudou. Não 

consegui fazer o projeto que queria e foi uma das razões pela qual saí 

da RDP África, uma vez que o objetivo era mesmo institucional, em 

que se falasse mesmo nos canais a nível internacional. Mas houve 

muitos bloqueios. De qualquer forma, eu olho para trás e, só o facto 

de ter permitido outras pessoas virem falar e apresentar os seus tra-

balhos, foi fantástico! Mas continuo sempre. E quando surge outra 

campanha, eu também continuo.

De vez em quando eu faço 

um tema e exponho-o. 

Continuo a cantar música 

mesmo nos meus projetos, nos meus textos. Estou um bocadinho 

afastada das ONG porque me desloquei para o meu trabalho e, 

entretanto, comecei a trabalhar no âmbito da cidadania infantil. 

Escrevi o meu livro “Histórias de Educar” e comecei a ir às escolas 

com histórias infantis que traduziam valores como o amor, a igual-

dade e a fé. Então comecei a trabalhar muito na área educacional.

A minha família tem ori-

gem em São Nicolau, quer 

da parte da minha mãe, 

quer da parte do meu pai, todos imigrados em Portugal, nos anos 70. 

Acompanhei essa história de ambos os lados, quer do pai quer da 

mãe. Da parte da minha mãe vieram juntamente com ela 8 pessoas. 

Comecei a trabalhar muito
na área educacional

Acompanhei essa história
de ambos os lados
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O meu avô trouxe-os, era emigrante, trabalhava num bar e instalou 

a família em Portugal. Depois passou sempre entre cá [Portugal] e no 

mar alto. O meu pai também imigrou sozinho e constituiu família 

com a minha mãe que já cá estava e sempre morámos cá. Embora 

ele sendo artista sempre viveu em vários lados, inclusivamente em 

Cabo Verde.

A minha mãe também tem irmãos que tocam. Os pais de ambos 

eram amigos e tocavam serenatas em Cabo Verde, as tocatinas na 

ilha de São Nicolau. O meu avô viajava de barco em barco, tocava 

em casamentos, etc. Portanto, havia ali alguma movimentação no 

âmbito da música.

Os meus pais integraram-se facilmente [na comunidade portuguesa] 

porque o meu pai sendo artista fez muito esforço para que a família 

vivesse bem. Durante muito tempo a minha mãe não precisou de 

trabalhar, tomava conta de mim. Notavam-se muitos esforços para 

que eu fosse para a escola, para que eu falasse bem o português, para 

que interagisse com as outras crianças. Ele sempre teve este cuidado 

para que tudo estivesse bem, perfeito e as duas culturas [portugue-

sa e cabo-verdiana] interagissem. Eu posso dizer que em momento 

algum me senti rejeitada. Racismo nada! Foi perfeita a nossa inte-

gração em Portugal. Contudo, na família da parte da minha mãe, os 

irmãos, sentiram-no na pele. 

A minha integra-

ção em Portugal 

foi perfeita, mas te-

nho a consciência 

que foi a minha. 

A minha integração em Portugal
foi perfeita, mas tenho
a consciência que foi a minha
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Acompanhei muita coisa, por isso é que gosto muito da temática 

dos Direitos Humanos. Reconheço que os meus pais me ajudaram 

imenso com os meus estudos e, sobretudo, com a [aprendizagem da] 

língua.

Aqueles colegas que não falavam português notavam-se-lhes que ti-

nham dificuldades de inserção, sendo muitas vezes gozados por causa 

das expressões [utilizadas] ou quando falavam incorretamente e não 

conseguiam em termos de estudo, acompanhar devidamente o portu-

guês. 

Eu acompanhei muita coisa e sinto que tive muita sorte.

Relativamente ao racismo, houve momentos em que me chama-

ram “preta” porque eu tinha as minhas tranças. Mas isso nunca 

me tocou. Se calhar eu tinha uma autoestima tão grande nessa área 

que não foi o suficiente para me arrasar. Mas como eu já vi racis-

mo puro, serem maus e 

agressivos, isso nunca 

me aconteceu. Nada! 

Em nenhuma reparti-

ção, nada!

Eu era ainda bebé e o meu pai levava-me para os estúdios de gra-

vação.  Então, eu via tudo o que eles faziam. Eles ficavam horas a 

gravar. Eu ficava lá e alguém tomava conta de mim. Eu dormia nos 

estúdios quando o meu pai ia tocar ou atuar. Dormia na cozinha do 

Bana, no Enclave. Eu era a fetiche deles, a bebezinha. Toda a gente 

me conhecia. Convivi assim de muito perto [com os artistas] e eles 

são praticamente todos meus “tios”. 

Eu era ainda bebé
e o meu pai levava-me

para os estúdios de gravação
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O meu pai não é só respeitado em Cabo Verde (agora está um bo-

cado ausente porque ele assim escolheu), mas na comunidade inter-

nacional. Entre os músicos, conhecem-no - Daniela Mercury, Cae-

tano Veloso… conhecem a forma como ele trabalha. Ele é mesmo 

considerado um génio musical, porque toca todos os instrumentos. 

Ele acompanhou e gravou discos da maior parte dos cantores, quer 

portugueses, quer internacionais… Isso em mim foi muito mau, ga-

nhei um complexo muito grande, porque me perguntavam: Como te 

chamas? Vilma. Mas se eu dissesse que era filha do Paulino Vieira…  

Já era outra forma de tratamento. Era uma grande responsabilidade: 

És filha do Paulino? Então quantos instrumentos é que tocas? Era como se 

eu não existisse. Durante muito tempo tive que ganhar autocon-

fiança, porque não conseguia cantar bem. Tinha sempre medo de 

desafinar. Não foi muito fácil devido à figura que ele representa. Era 

um peso muito grande nas minhas costas. Bastava uma pessoa fa-

lhar: Como é possível, vocês filhas do Paulino Vieira fazerem isso? E logo 

a comunicação social a atacar, a atacar, era complicado. É preciso 

um desenvolvimento de personalidade para conseguirmos ser nós 

próprias e não ter medo de errar.

Entretanto, fiz o meu processo. O meu pai afastou-se de nós. A 

minha irmã também canta e tem discos editados. Participou num 

evento, na Holanda, cantou em português e fez furor. Ele próprio 

quis não nos dar tanto apoio, precisamente para que pudéssemos 

ganhar o nosso espaço e pudéssemos mostrar aquilo que sabíamos. 

Obviamente é um bocado injusto! No entanto, acabou por ser me-

lhor. Faço as minhas músicas, canto e estou muito bem assim.

A primeira vez que fui a Cabo Verde já foi tarde, já tinha 30 anos. 

Mas assim que fui pela primeira vez, várias outras de uma assenta-
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da se sucederam. Fui a pri-

meira vez como jornalista 

à cidade da Praia. Depois 

fui com o meu pai numa 

digressão ao Festival Baía 

das Gatas. Visitei o Mindelo, estive em São Vicente, na Boa Vista e 

no Sal. Depois voltei novamente com a minha irmã para conhecer 

São Nicolau e as nossas raízes. Chorámos baba e ranho. Só pará-

mos quando nos aproximámos do aeroporto.

Se vivesse em Cabo Verde a minha vida seria totalmente diferente. 

Em Cabo-Verde temos tudo, coisas positivas, mas também coisas 

negativas. Os serviços, a forma como funcionam é muito menos 

célere, é muito lento. Há ali uma necessidade de desenvolvimento. 

Não teria com certeza a mesma vida. Pelo menos a que me permite 

fazer o que gosto, que é a comunicação, estudar, investigar, falar, etc. 

A tradição [cabo-verdiana] que eu pude acompanhar foi a tradição 

musical, porque foi uma das lutas do meu pai. O meu pai sempre 

quis trazer a música tradicional cabo-verdiana para Portugal e foi 

um grande apoio, por exemplo em pessoas como a Cesária Évora 

que internacionalizou a 

música cabo-verdiana, 

não só em Portugal, mas 

no mundo.  

Petiscos, comida, cozi-

nha, também. [A tradição mantém-se] sobretudo com a minha avó 

que sempre faz a cachupa, o xerém, as brinholas. O meu avô como 

era cozinheiro, também confecionava muita coisa de lá. E, a minha 

A primeira vez que fui
a Cabo Verde já foi tarde,
foi aos 30 anos

A tradição [cabo-verdiana]
que eu pude acompanhar

foi a tradição musical
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avó sempre que faz anos, lá vamos todos comer o xerém, na sua 

casa.  Portanto, continuei a poder experimentar a culinária cabo-

verdiana. Cada vez que alguém viaja, peço por favor que me tragam 

uma mancarra, uma bolacha de Cabo-Verde. 

Relativamente aos funerais, sempre que seja uma pessoa famosa, 

ou não, tem sempre um cantar, aquele chorar. É sempre da mesma 

maneira. Se houver alguém que possa tocar, que toque… ou seja, 

está-lhes na pele.

Há uma ou outra tradição que é diferente, que é distinta, nomeada-

mente os funerais, as serenatas, os convívios, as tertúlias, a cultura. 

Isso continua. A comunidade traz muito. Acho que é impossível 

alguém deixar de fazer uma coisa a que está habituada. Eu acompa-

nhei muito. A minha irmã, por exemplo, já não terá acompanhado 

muito, porque era muito pequenina, conviveu mais com os portu-

gueses e agora está imigrada na Holanda. 

Eu sobretudo, acompanhei 

tudo isso e todas as histó-

rias familiares. Direi que 

mantivemos todas as tra-

dições.

Na minha família convi-

vi com filhos fruto de outras relações extraconjugais. É o caso das 

mulheres que são casadas e os maridos têm outras mulheres. Era 

considerado normal. A realidade é que na altura se dizia que era 

normal e acho que ainda hoje é comum em Cabo Verde. Quando 

eu era miúda embirrava com uma tia, porque achava que se ela não 

era filha da minha avó: então o que é que ela estava ali a fazer? Essa 

Na minha família convivi
com filhos fruto de outras
relações extraconjugais
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outra filha, fruto de um relacionamento do meu avô, era bem aceite 

pela família.

No caso da violência doméstica eu própria assisti em pequenina nos 

meus avós. A violência doméstica é também psicológica.  A minha 

avó, que foi a única que conheci, sofria muito, porque o meu avô 

bebia e então era violento e obrigava-a a fazer sexo e a todas essas 

coisas. A minha avó teve 7 filhos e lembro-me dela dizer: se existisse 

a pílula naquela altura era a melhor coisa que me podiam ter dado. Esta 

minha avó era a mãe da minha mãe, a outra eu não a conheci, por-

que já tinha morrido. 

Relativamente ao incesto, houve sempre um primo ou um tio… 

quando digo incesto, não que seja consumado, mas a ideia pairava. 

Essa tendência “normal” que quando uma criança/rapariga faz 14 

anos se estiver pronta corporalmente, [eles] já começam ali a traba-

lhar a ideia olha, se calhar nós podíamo-nos dar bem. 

Obviamente que conheço casos, porque fui jornalista, então era nor-

mal ouvir dizer que um o pai violou a filha e que este pai encarava 

[a situação] com normalidade. Eu lembro-me de uma frase chocante 

se tiverem que experimentar o primeiro tem que ser eu. Esta mentalidade 

muito antiga ainda tem raízes e também emigra ou poderá emigrar.

Há ainda uma mentalidade que tarda em mudar – as mulheres 

lutarem umas com as outras por causa de um homem. Isto é ainda 

muito visível na comunidade. Há ainda muito a fazer a esse nível.

O nosso empoderamento há de arrastar as outras mulheres a se 

conseguirem empoderar mais tarde ou mais cedo. E esse empode-

ramento começa a ser visível em Cabo Verde. O vir para Portugal, 
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poder estudar em Portugal, sobretudo as mulheres, conviver com 

esta sociedade empodera-as. Porque as cabo-verdianas mesmo as 

artistas estão a levar para lá o empoderamento da mulher – a igual-

dade, o respeito. Então, o virem para Portugal além de um processo 

de integração que é excelente, ajuda estas mulheres ao voltarem a 

melhorar a situação das cabo-verdianas.
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Carla Fonseca 

Na nossa casa a regra 
foi sempre: aprender a 
respeitar os mais velhos, 
respeitar a nós próprios,
e estudar, estudar 
sempre

Chamo-me Carla Margarida Lima Fonseca, sou portuguesa. Nasci 

em Lisboa, São Jorge de Arroios, a 6 de agosto de 1980. Moro em 

Corroios e sou psicóloga. Sou descendente de mãe e pai cabo-ver-

dianos. A minha mãe veio da Ilha de São Vicente e o meu pai da 

Ilha do Fogo. A minha mãe nasceu em 1954, veio para cá em 1968, 

com 14 anos. O meu pai veio em 1970, com 16 anos. Foi em Portugal 

que se conheceram.

Eles vieram para Portugal para 

fugir à fome, à pobreza e também, 

por causa da mentalidade do meu 

avô, que era muito fechado e que-

ria que a minha mãe casasse mui-

to cedo. Com 15 anos, o meu avô 

já estava a prever que ela fizesse 

Os meus pais vieram
para Portugal
para fugir à fome,
à pobreza
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um casamento arranjado. A minha mãe então pediu autorização 

se poderia vir para Portugal e veio, também porque estava a passar 

fome e eram muitos irmãos. A mãe dela autorizou que viesse. A 

viagem de barco demorou imenso tempo.

Quando chegou, [a minha mãe] foi trabalhar como empregada do-

méstica, a fazer limpezas nas casas das senhoras, e ainda ficou 2 a 3 

anos nesta situação. Nessa altura passou um mau bocado, porque 

qualquer coisa que fizesse mal - se a bata estivesse com gordura ou se 

não acordasse a horas - as pessoas batiam-lhe. À primeira estalada 

que lhe deram, bateu com a porta e foi-se embora. O povo cabo-

verdiano vai-se ajudando uns aos outros. Até que foi morar na casa 

de uma patroa, onde também conheceu a minha madrinha, que lhe 

deu a oportunidade de estudar e de aprender a cozinhar. 

Quando a minha mãe veio para cá, era uma garota, só sabia fazer 

a cachupa, a banana pão, as coisas mais básicas. Lá, comiam o que 

criavam, a avó criava galinhas, que comiam. O meu avô era pesca-

dor, comiam muito atum, peixe, carne tubarão. Mas ainda passou 

por um bocado até chegar a esta casa, onde conseguiu estudar [e] tra-

tar da naturalidade. A minha mãe naturalizou-se muito cedo, com 

21-22 anos já era portuguesa.

Ela arrepende-se de não 

ter seguido com os estu-

dos, apesar de ter tido 

essa possibilidade. Mas 

penso que conseguiu 

concretizar os seus obje-

tivos: não passar fome, conseguir ter estabilidade, uma casa e que 

os filhos estudassem. Só fez a 4ª classe, mas neste momento está a ir 

Mesmo depois de “velha”,
como ela diz, quer continuar
a estudar e não vai parar
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para o 7º ano de escolaridade. Mesmo depois de “velha”, como ela 

diz, quer continuar a estudar e não vai parar.  

A profissão dela sempre foi empregada doméstica, nunca conhe-

ceu outra coisa. Desde pequena que trabalhava a carregar baldes 

de água, pedras, tudo o que precisava para construir as casas do 

povo, na povoação [em Cabo Verde]. Quando veio para cá foi só 

empregada doméstica. Começou por viver em Oeiras e depois foi 

para Loures. Quando descobriu que estava grávida de mim, vivia 

em Loures num barracão sem condições. Disse para o meu pai: isto 

não pode continuar. Temos que arranjar um apartamento, um sítio onde a 

minha filha viva com condições porque eu não quero voltar à minha vida 

de antigamente. Na margem sul tinham acabado de construir umas 

torres na zona do Miratejo e Laranjeiro, e conseguiram uma casa. 

Eu nasci em Lisboa e já vim morar para aquela casa. 

A minha mãe chama-se Maria Filomena Lima Fonseca e sou a sua 

filha mais velha. Tenho outro irmão mais velho do lado do meu pai. 

O meu pai antes de conhecer a minha mãe já tinha um filho. Tam-

bém tenho outro irmão, mais novo. Os meus pais casaram quando 

eu tinha 10 anos.

Lembro-me que, quando fui para a 1ª ou 2ª classe, a minha mãe 

dizia: filha tens que aprender a escrever e falar corretamente português. 

A mãe quer que estu-

des muito, porque a 

mãe nunca teve nada. 

É através de vocês que 

a mãe vai ser alguma 

coisa, que vai projetar o 

que gostaria de ter sido. 

Na nossa casa a regra
foi sempre: aprender a respeitar

os mais velhos, respeitar
a nós próprios, e estudar,

estudar sempre
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Na nossa casa a regra foi sempre: aprender a respeitar os mais ve-

lhos, respeitar a nós próprios, e estudar, estudar sempre. 

Quando eu estava na 4ª classe, fechou a LISNAVE, [onde] o meu 

pai trabalhava. De repente, vimo-nos sem nada, só a minha mãe a 

trabalhar. Então, ele foi para o Dubai trabalhar e lá ficou. A minha 

mãe ficou sozinha com 3 filhos. Entretanto fui sempre estudando, 

até ao 12º ano. Chegou uma altura em que a minha mãe me disse 

que eu tinha que escolher entre trabalhar ou seguir em frente nos 

estudos. Escolhi os estudos. Comecei desde os 18 anos a trabalhar, 

o meu irmão a mesma 

coisa. Ele seguiu para 

a Marinha, onde está 

neste momento. Eu fui 

para a faculdade. O meu irmão mais velho não seguiu os estudos, 

mas trabalhou muito. 

Enquanto eu estava a estudar, estava também a trabalhar. Traba-

lhei como operadora de caixa. E também comecei a fazer as feiras 

do livro, para uma editora. Depois trabalhei para a Fundação José 

Saramago, nas exposições dele. Ainda conheci o José Saramago. As-

sinou um livro, que agora está no quarto do meu filho. Um senhor 

supersimpático e a D. Pilar uma pessoa espetacular. Vinha sempre à 

loja: Carla está tudo bem? Muitos livros? Quando quiser, eu assino mais! 

Estive com eles durante 5 anos, até que surgiu a oportunidade de vir 

trabalhar para a UMAR. 

Nunca fui a Cabo Verde, porque a minha mãe punha a nossa edu-

cação em primeiro lugar. 

Para fazer a viagem teria que 

levar-nos numa altura em 

Enquanto eu estava a estudar,
estava também a trabalhar

Nunca fui a Cabo Verde,
com muita pena minha
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que estávamos a estudar, que era mais barato. Então nunca fui. Foi 

o meu irmão mais novo, através da Marinha, e não só, também 

alguns familiares. Eu nunca tive oportunidade de ir, o que é uma 

grande pena. Agora, nesta fase da minha vida, irei. Estou a planear 

ir para o ano que vem, se tudo correr bem. Já era para ter ido este 

ano, mas com esta situação [Pandemia].

Mantemos as tradições, sempre. A cachupa não pode faltar, pastéis 

de peixe, pastéis de banana, tudo o que sejam os docinhos, feijão, fei-

joada. Todas as semanas há um almoço ou um jantar. Agora com esta 

situação não…[Pandemia]. Por exemplo, os meus amigos, quando são 

as festas de anos, dizem: diz lá à tua mãe que não esqueça a cachupa! E 

fazemos cachupa para 20 ou 30 pessoas, num panelão.

A minha mãe fala crioulo, mas eu só percebo. Falei durante a mi-

nha adolescência, dos 12 anos aos 18 anos. Quando fui para a Fa-

culdade li muito mais literatura estrangeira, portuguesa e também 

cabo-verdiana. A minha mãe tem muitos livros, ela gosta muito de 

poemas. Quando um familiar 

morria, ela lia-nos um bocado 

dos poemas. Neste momento, 

a minha mãe, enquanto faz a 

limpeza da casa, ouve Cesária 

Évora, Ferro Gaita. A cultura 

está sempre muito enraizada. Posso não saber falar [crioulo] muito 

bem agora, mas sei dançar. Funaná e Kizomba tem que ser! A mi-

nha mãe diz: para se comer cachupa, é preciso saber dançar Quizomba!.

Até agora a minha mãe canta uma música que conta como é que 

as crianças eram em Cabo Verde e como adormeciam. Eu ouvia 

muito [uma] música que era para adormecer os miúdos que iam para 

A minha mãe diz:
Para se comer cachupa,

é preciso saber
dançar Quizomba!
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a cama com fome. A mú-

sica quer dizer: está sosse-

gado. Acalma-te. Vamos 

tentar dormir com a mamã e o papá, que amanhã é um outro dia. 

Eu tenho um filho. Chama-se Ruben. O meu irmão mais novo tem 

um e o mais velho tem dois. Tenho família em Itália, Holanda, Es-

tados Unidos, Austrália, estão espalhados pelo mundo, mas per-

to, porque criámos no Facebook um grupo, e somos 872 membros, 

entre primos, sobrinhos, netos, bisnetos, cunhadas. De todos eles, 

poucos ficaram em Cabo Verde.

Sinto que há racismo, e senti-o principalmente com o nascimento 

do meu filho. O meu companheiro, é branco, e desde cedo já a avó 

dele e os meus amigos quando fiquei grávida, diziam: que surpresa! 

Era bom que ele nascesse com o cabelo menos encaracolado, não tanto como 

o teu, porque assim é mais fácil, ou ah, ele 

de certeza que ele vai ser mulato e ter o na-

riz mais aberto. Eu sou mais direta: Mas o 

que é que uma coisa tem a ver com outra? Eles 

dizem:  não te chateies, tu não és preta mu-

lher, és mulatinha! Depois fui-me apercebendo realmente do cerne da 

questão, quando ele nasceu. A primeira coisa que a bisavó do meu 

marido disse [foi]: Aí, já viu tem as feições tão bonitas. O meu marido 

ficou a olhar para mim e só pôs a mão no meu joelho e eu respirei 

fundo. Não merecia. As feições bonitas? Então significa que eu te-

nho as feições feias? Por ser negra, sou feia. O meu filho é branqui-

nho, tem as minhas feições, um pouco do meu nariz, tem os cabelos 

acastanhados-aloirados. Dizem-me: o cabelo dele não está a mudar, 

epá que sorte tiveste! Ah, Carla, não leves a mal, não fiques ofendida. Eu 

Sinto que
há racismo

e preconceito

A minha família
está espalhada pelo mundo
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respondo: estás a dizer que o meu cabelo é feio. Eu por ser negra sou feia? 

O meu cabelo há de ser sempre feio? Até hoje, amigas minhas com a 

minha idade, bem integradas na sociedade, com educação, dizem 

isto. Ah acabaste o curso? Mas conseguiste? E estás a trabalhar mesmo? 

Mal posso acreditar nos comentários, sobre como é difícil para mim 

(e não é para todos?), ou as dúvidas sobre as minhas capacidades.

Também tenho experiências parecidas no dia-a-dia na zona onde 

vou morar agora. Passei de um apartamento para uma vivenda, 

uma casa já um bocado antiga. Os vizinhos, que ainda não me ti-

nham visto, estavam a passar e perguntaram o que estava lá a fazer. 

Pensaram que eu era uma intrusa e chamaram a polícia. Quando a 

polícia chegou tive que ir buscar o meu documento de identificação. 

O que aconteceu foi que eu fui acusada de estar a vandalizar, por es-

tar ali, por ser uma pessoa negra e estar num sítio onde não deveria 

estar. Este casal ainda é meu vizinho, mas passam agora por mim, 

de semblante fechado. 

Aconteceu outro episódio. Eu tenho um cão Serra da Estrela. Há 

pouco tempo descobrimos um pão no nosso jardim. Levei o pão à 

polícia e viu-se que tinha veneno. A vizinha disse que não sabia de 

nada, pois também ela tinha cães. Mas eu senti mesmo o racismo. 

Durante uns dias o meu marido até dizia: Vê lá se não te sentires bem 

aqui. Queres que eu vá lá falar com os senhores? Falar o quê? É o que 

eles pensam. Faltaram ao respeito. Mas vou arranjar confusão? Não 

vale a pena. Vale a pena por um lado, mas aquelas mentalidades... 

Para quem sente na pele, é complicado. 

Houve outra situação. Na creche do meu filho tinham mudado o 

Segurança e quando eu quis ir buscar o Ruben, [ele] ficou descon-

fiado e chamou mesmo a educadora para me autorizar a trazê-lo. É 
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que, de todas a mães que vão lá, eu sou a única negra. O meu filho 

teria que ser diferente, mas não é. 

O meu filho desde 1 ano que come cachupa ao passo que o meu 

irmão mais velho estranhou, quando era mais novo. Se se começa 

a comer cachupa, está-se integrado. O Ruben faz 2 anos em junho e 

já come feijão pedra, cachupa, muamba. O meu marido é português, 

mas os pais são angolanos. Vieram para cá por causa da guerra. Ele 

está muito habituado a muambas, adora dançar Quizomba. Está 

muito familiarizado com nossa cultura e gosta. 

A música está sempre presente, 

até nos funerais. Choramos a can-

tar. A minha mãe diz sempre que 

quando morrer quer ir para Cabo 

Verde. Mas metam Ferro Gaita ou 

uma guitarra, porque num funeral, acompanhado com música, vamos com 

a nossa alma tranquila! Na maioria dos funerais vamos sempre com 

um tio ou uma pessoa conhecida a tocar guitarra. É assim que ex-

pressamos a nossa dor e homenageamos um morto. Tudo o que fez 

na vida e tudo aquilo por que passou vai naquelas canções e no mur-

múrio. Às vezes as outras pessoas dizem: Ah, as pessoas estão a gritar e 

a rir. Mas é o murmúrio cabo-verdiano, acompanhado pela guitarra. 

É diferente dos funerais aqui. Morreu um africano: é 3 dias assim. Eu 

lembro-me quando a minha avó morreu, eu não estava familiarizada 

com funerais. As pessoas passaram quase 24 horas a cantar, a chorar 

em cânticos, tal como fez a minha mãe, a chorar e a cantar. 

Costumamos gravar o funeral e o som da guitarra. Quando ouvi-

mos, é a saudade dos entes queridos, saudade de quem está lá e de 

quem já partiu. 

A música está
sempre presente,
até nos funerais,
choramos a cantar
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Denise Santos

Às vezes sinto
que não sou
nem de um lado
nem do outro

Chamo-me Denise Aleixo dos Santos, tenho 22 anos. Acabei a mi-

nha licenciatura em Design de Ambientes o ano passado e estou no 

1º ano do Mestrado em Design Gráfico. Nasci em Portugal. Sempre 

vivi aqui. Sou natural de Lisboa e tenho a nacionalidade portugue-

sa. Estou a trabalhar, em part-time, no CLAIM (Centro Local de 

Acolhimento a Imigrantes) para ajudar nas minhas despesas.

Sou filha de um casal de cabo-verdianos. Quando eles vieram para 

aqui, o meu pai tinha 11 e a minha mãe 14 anos. Ambos nasceram 

na Ilha de Santo Antão.

Os meus pais vieram para Portugal porque os meus avós queriam 

que eles tivessem uma educação melhor, uma vida melhor. A minha 

mãe acabou por estudar em Portugal para ser educadora de infân-

cia. Era aquilo de que ela realmente gostava. O meu pai começou 

a trabalhar numa empresa que trabalhava para os CTT e até hoje 
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ainda lá está. Portanto eu considero que eles foram, os dois, bem-

sucedidos.

O que influenciou mais o meu percurso de vida foi a zona onde cres-

ci. Nasci na Amadora e vivi no Cacém e em Rio de Mouro, até pelo 

menos os meus 7 anos. Nessa altura, mudamo-nos para Carnaxide, 

o que era o sonho da minha mãe. 

Posso dizer que a minha mãe 

sem dúvida deve ter tido mui-

to mais dificuldades do que eu, 

a alcançar certos objetivos, por ser imigrante. Pelo menos eu não 

sinto tanto isso.

Eu acho que o ambiente, a zona onde estamos, influencia também 

muito nisso. Influencia os nossos objetivos, e a direção que quere-

mos seguir na vida.

Desde que me lembro, não vivo literalmente lá [em Carnaxide], mas 

a minha vida sempre decorreu lá. Os meus amigos de infância estão 

lá. Sempre estudei em Carnaxide, até ao secundário e acho que isso 

me influenciou, estar sempre no mesmo círculo de amigos. O tipo 

de educação é o mesmo e criamos ligações e objetivos muito seme-

lhantes.

Provavelmente, o lado menos positi-

vo seria que não seria capaz de estu-

dar aquilo de que eu realmente gosto, 

que é o mundo das artes. Existe uma 

Escola de Artes, em Cabo Verde, mas 

como é muito recente, não tem o tipo de experiências e ensino que 

há nesta. Por isso, eu não iria estar a fazer aquilo que gosto, nem 

A zona onde estamos
influencia muito

Se estivesse a viver
em Cabo Verde,

a minha vida
seria diferente
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sei se haveria emprego para me sustentar. Por outro lado, a vida lá 

é mais humilde. É isso que me faz gostar de lá estar: as pessoas são 

muito mais humildes, com aquilo que têm, com aquilo que vivem e 

com aquilo que conseguem.

Não vou assim tantas vezes a Cabo Verde, penso que fui umas 5 

vezes. Normalmente vou sempre para a mesma ilha, ver a família.

Já pensei em ir trabalhar para Cabo Verde e aliás na minha tese de 

mestrado estou a pensar em trabalhar com algum assunto relacio-

nado com Cabo Verde. Gostava de um dia ir para lá e poder ajudar 

em alguma coisa. Eventualmente na parte das artes, que é o que está 

menos desenvolvido. Quem sabe a tese me ajude a ir para lá e ter 

mais oportunidades de ajudar? Ainda não tenho o tema da tese de-

finido, porque ainda estou no 2º semestre [do 1º ano], por enquanto 

o que eu tenho em mente, é mostrar como Cabo Verde e os países 

colonizados influenciaram Portugal. Fala-se muito do contrário, 

como Portugal ajudou os países colonizados, mas Portugal acaba 

por ter também uma parte da cul-

tura dos países que colonizou. Os 

países colonizados influenciaram 

muito a nível das artes o país co-

lonizador, mas não se fala muito 

disso. Por exemplo, o Picasso, o 

Cubismo3. Nas artes musicais, sim, mas nas artes gráficas não se 

assume muito isso.

Sigo frequentemente o trabalho de Maria Alice Fernandes. O que 

eu gosto mais nas peças dela é que ela conta sempre uma história, 

3   No início do século XX, a arte africana influenciou a arte ocidental, nomeadamente o Cubismo

Os países colonizados
influenciaram muito

a nível das artes
o país colonizador
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há sempre uma história por trás de cada pintura e eu já tive opor-

tunidade de falar com ela...É muito interessante porque ela vem de 

uma geração anterior à dos meus pais. Ainda apanhou a fase da in-

fluência de Portugal em Cabo Verde. Como certos rituais que ainda 

existem em Cabo Verde e foram criados por essa altura. Ela falou-

me disso, assim como dos instrumentos que usavam para cozinhar. 

Os meus pais têm noção disso, mas se calhar não tanto como ela, 

por terem vindo para cá tão novos.

Senti racismo, mas não direta-

mente. Como a minha manei-

ra de ser e estar vai muito ao 

encontro daquilo que os meus 

colegas estão à espera de uma 

pessoa com licenciatura e mes-

trado. Ouço mais aqueles co-

mentários do género, quando estão a falar de pessoas negras: “mas 

tu és diferente, não fazes parte porque tens outro tipo de atitudes”. 

Sinto-me inserida no meio.

Eu sou perfeitamente bem recebi-

da, exceto esses comentários de vez 

em quando. Até que tenho comen-

tários dos dois lados, o que por ve-

zes é um bocado ambíguo. Ouço os 

meus colegas portugueses a comentarem, quando fazem uma piada 

sobre pessoas negras, dizerem que eu sou diferente. E ouço do outro 

lado, como eu nasci cá: Tu não és totalmente parte do povo cabo-verdia-

no. E pelo meu tom de pele, porque eu sou um bocadinho mais clara. 

Às vezes sinto que não sou nem dum lado nem do outro. No fundo, 

Ouço mais aqueles
comentários do género,
quando estão a falar
de pessoas negras:
Mas tu és diferente

No fundo,
a minha identidade

vem dos dois lados 
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a minha identidade vem dos dois lados, mas as pessoas de fora não 

me vêm dessa maneira. Por exemplo, um dos hábitos das pessoas 

cabo-verdianas é a transmissão da língua, da fala. Os meus pais não 

fizeram isso, porque eu estava a aprender e não valia a pena estar 

a aprender duas línguas que são muito parecidas e acabava por me 

confundir. Desde nova que eles falam português comigo. Sempre 

soube e percebi crioulo. E nos últimos tempos é que falo mais fre-

quentemente.

Tenho nacionalidade portuguesa desde pequena, nunca tive pro-

blemas com isso. Como os meus pais vieram numa altura em que 

tinham que escolher entre a nacionalidade cabo-verdiana ou a por-

tuguesa, acabaram por ficar com a portuguesa. E isso também me 

facilitou a ter nacionalidade portuguesa.

Vivo com a minha avó, que cozinha imenso: cachupa, cuscuz… 

Isso, acho que é uma coisa que está sempre presente, em termos 

de cultura cabo-verdiana, em qualquer sítio onde formos e haja 

povo cabo-verdiano, a alimentação é coisa que eles nunca mudam, 

principalmente a cachupa. E a festa, e a música também. São essas 

influências que eu vejo Portugal receber melhor, do povo cabo-ver-

diano.

A ligação da minha avó com Cabo Verde é mais no sentido da ali-

mentação e também de pequenas atividades, por exemplo a costura. 

Eu costuro com ela e fazemos 

muitas coisas ligadas às costu-

ras cabo- -verdianas. A minha 

avó veio viver connosco quan-

do eu tinha uns oito anos, veio 

por questões de saúde porque 

As pessoas são
altamente católicas,

mas a história também
tinha a ver com mitos
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em Cabo Verde ela não tinha as condições necessárias para ser tra-

tada. No entanto sinto que a minha irmã tem maior ligação. Ela tem 

11 anos e a minha avó viu-a crescer. 

A minha avó não conta muitas histórias de Cabo Verde, fala mais 

sobre as bruxarias e essas coisas em que eles acreditavam. Por exem-

plo se fosses ter com uma bruxa serias amaldiçoado ou fazias um 

pacto com o Diabo. As pessoas são altamente católicas, mas as his-

tórias também tinham a ver com mitos. Achavam que o tal vizinho 

era bruxo, ou achavam que viam fantasmas. Eu julgo que era sim-

plesmente por o sol bater demasiado tempo nas cabeças enquan-

to andavam e consequentemente começavam a ver coisas! Havia 

sempre uma explicação relacionada com os mortos, com os mitos 

e também com a religião. Há uns tempos reparei que havia sempre 

uma cruz em frente à porta e objetos religiosos em casa. 

A minha avó é [religiosa] mais ou menos, a minha mãe é católi-

ca, mas não acredita em certas coisas, devido à sociedade que faz o 

contrário do que supostamente a religião católica diz para fazer. Eu 

não acredito tanto, também, 

na religião católica, mas co-

mecei a questionar há pouco 

tempo porque andei 10 anos 

nos Escuteiros e os Escuteiros 

vão, todos os fins de semana, à missa. Agora vou à missa, mas é um 

bocado estranho. As coisas que são ditas, como são ditas, e o facto 

de haver uma pessoa maior e o resto, tudo à volta a ouvir. Isso é o 

que me incomoda mais.

Não pratico nenhum desporto. Por acaso hoje vou começar hidro-

ginástica. Mas nunca pratiquei nenhum desporto. Era boa na cor-

Comecei a questionar
há pouco tempo
a religião católica
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rida, mas não tinha horário para isso. 

Acabei por andar na natação, cheguei 

a fazer competições. Desde que entrei 

para o secundário parei, e na faculda-

de ainda pior, porque não tinha mesmo tempo.

A minha faculdade é nas Caldas da Rainha. Agora, vou e venho 

no mesmo dia, porque como é mestrado tenho menos aulas. Mas 

durante a licenciatura estive uns 3 anos a viver lá. Regressava a casa 

aos fins de semana.

Não pratico
nenhum desporto
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