
 Entrevista

  Quando me foi proposto este trabalho tive alguma dificuldade em encontrar o 
entrevistado depois de pensar algum tempo e de ter pedido algumas sugestões tive uma 
ideia, que na minha opinião não podia ser melhor, porque desta forma faço uma 
pequena homenagem ao meu avô materno, José Grácio, de 77 anos de idade.

   Assim sentado junto à sua salamandra, contou-me um pouco do seu percurso 
profissional, hoje sem sucessores…

Beatriz  Mousaco- Qual era a sua profissão? Em que consistia?

Entrevistado - Eu era Negociante de gado, vendia e/ou comprava gado vivo ou morto e 
ainda matava gado de pequeno porte, como por exemplo cabritos e borregos.

Beatriz - Que instrumentos utilizava?

Entrevistado - Eu utilizava facas, navalhas e cutelos para matar os animais, os quais 
desmanchava e limpava para depois serem cozinhados…Para negociar gado apenas 
lidava com dinheiro e claro com os animais que vendia e comprava.

Beatriz – Com que tipo de clientes trabalhava? 

Entrevistado - Com negociantes de gado e com ciganos.

Beatriz – Conte-me uma história que tenha acontecido na sua profissão.

Entrevistado –  Uma história…tenho tantas, mas vou contar-te esta…um dia tinha eu 
uns vinte anos, vinha montado numa mula e trazia de cada lado quatro cabritos. De 
repente começou a chover muito e como eu tinha de atravessar uma ribeira comecei a 
ficar preocupado…  Não estava preocupado com a mula, pois sabia que os animais 
nadavam bem, mas eu não… por isso agarrei-me a mula com toda a força que tinha e a 
verdade é que esta me salvou de ser levado pela força da água… ah! Também conseguiu 
salvar os cabritos que levava.

Beatriz – Quantos anos exerceu a sua profissão?

Entrevistado – Mais ou menos durante 46 anos. Comecei aos 19 e acabei aos 65 anos.

Beatriz – Onde exercia a sua profissão?

Entrevistado – Nas feiras do Norte – Alentejo até às Beira – Alta e às Beira – Baixa.

Beatriz – Sabe como está a sua profissão hoje em dia?

Entrevistado –  Está em vias de extinção…  tudo desapareceu…já não há como 
antigamente. Tudo acaba…

Beatriz – Obrigada avô…


