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Observação: 

 O anexo é constituído pelo guião de entrevistas e por trechos das entrevistas feitas a 

diversos falantes da língua portuguesa. Constam ainda, pequenos extractos de registos orais 

de alguns deputados, que serviram de base para a análise do português falado em Cabo Verde.  

Não foi possível colocar exemplos de todas as entrevistas daí a necessidade de se fazer 

uma selecção, mostrando alguns casos que mereceram destaque no corpo do trabalho. Estes 

casos apresentados fazem parte de uma lista enorme de transcrições que serviram para a 

concretização do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAS (Maio) 

 

Senhoras deputadas e senhores deputados 

[se´ɲɔrɐʅ deputɐdɐʅ i seɲórәʅ dәputáduʅ 

Queria antes de mais responder à questão aqui colocada pela minha colega que é  

kәrjɐ ´ɐ tәʅ dә májʅ Rәʅpõdér a keʅtɐ w ɐki kulukádɐ pәlɐ miɲɐ kolεgɐ  kә ε u  

o seguinte: sobre as FAIMO, ela está a referir somente ao trabalho das FAIMO,  

sәgїtә: sóbrә aʒ fajmu, εlɐ әʅtá ɐ rәfәrír somёtә ɐw trɐbáλu daʒ fajmu, nɐ w әʅtá 

não está a referir a outros trabalhos.  

ɐ rәfәrír ɐ owtruʅ trɐbáλuʅ. 

O processo de desenvolvimento do Maio iniciou após a independência de Cabo  

u prusεsu dә dәzẽvołvi´mẽtu du máju inisjow ɐpɔʅ ɐ їdәpẽdẽsjɐ dә kábu verdә 

Verde com a implementação de um projecto integrado do Maio em vários  

kõ  ɐ їplәmẽtɐsɐ  dә ũ pruʒεtu їtegrɐdu du máju ẽ várjuʅ sεtórәʅ ɐ sɐbәr 

sectores, a saber: pecuária, pesca artesanal, abastecimento de água potável à  

pәkwárjɐ, pεʅkɐ ɐrtәzɐnáł, ɐbɐʅtәsimẽtu dә ágwɐ potáveł á populɐsɐ , sɐúdә, 

população, saúde, saneamento do meio e florestação em grande escala.  

sɐnjɐmẽtu du mәju e flurәʅtɐsɐ  ẽ grɐ dә ʅkálɐ. 



Inicialmente, a população da ilha estava praticamente em estaca zero, com uma  

inisjałmẽtә, ɐ populɐsɐ  dɐ iλɐ әʅtɐvɐ prɐtikɐmёtә ẽ әʅtɐkɐ ´zεru, kõ ũɐ  

 

agricultura de sobrevivência, baseada em três culturas essenciais: como a  

ɐgrikułtúrɐ dә sobrәvivẽsjɐ, bɐzjádɐ ẽ  treʅ kułtúrɐʅ isẽsiɐjʅ: komu ɐ 

 

mandioca, batata-doce e o milho. A população consumia a mesma água que se  

mɐ djɔkɐ, bɐtátɐ dosә i u miλu. A populɐsɐ  kõsumjɐ ɐ meʒmɐ ágwɐ kә sә 

dava aos animais, sem um mínimo de higiene. 

dɐvɐ ɐwʒ ɐnimɐjʒ, sẽ ũ minimu dә iʒejnә. 

A pesca era feita em botes velhos e movidos a remo e os pescadores tinham  

ɐ pεʒkɐ erɐ fejtɐ ẽ botәʅ vәλuʅ i muviduʅ ɐ remu i uʅ pәʅkɐdórәʅ tiɲɐ   

dificuldades para adquirirem materiais de pesca. 

difikułdádәʅ pɐrɐ ɐdkirirẽ mɐtәriájʅ dә pεʒkɐ. 

O governo então, face à extrema pobreza que viviam as populações do Maio,  

u guvernu ẽtɐ w, fasә á әʅtrémɐ pobrézɐ kә viviɐ  ɐʅ populɐsõjʅ mɐ dow  

 

mandou implementar, um projecto integrado para fazer face às dificuldades de  

їәplẽtár, ũ pruʒεtu їtәgrádu  pɐrɐ fɐzér aʅ difikułdádәʅ de várjɐ ordẽʅ]. 

 



DVA (Santo Antão) 

Aquela camada da população que muitos dizem bem alto ser o rosto da pobreza,  

[ɐkεlɐ Kamadɐ dɐ populasɐ w kә mujtuʅ dizẽ bẽ ɐłtu ser u Roʅtu dɐ pobrezɐ  

mais vulnerável, sofrendo por isso, todos os tipos de privações e violências (…) 

mɐjʅ vułneráveł, sofrẽdu pur isu, toduʅ uʅ tipuʅ dә privásõjʅ i vjul sjɐ (…) 

Naturalmente, pude observar os vários problemas que ainda afligem as mulheres  

nɐturałmẽtә, pudә obsәrvár uʅ várjuʅ  prublεmɐʅ kә ɐ jdɐ ɐfliʒӛ ɐʒ muλεrәʅ du   

do Paúl e de Santo Antão, as expectativas que lhes vêm na alma mas também os  

pɐuł i dә sãtu ɐ tɐ w, ɐʒ әʅpεtɐtiváʅ kә  λәʅ vẽ nɐ ɐłmɐ mɐʒ tɐ b  uʅ susεsuʅ 

sucessos alcançados e os ganhos obtidos (…)  

ɐłkãsáduʅ i uʅ gáλuʅ obtiduʅ (…)  

 (…) sensibilizando-as a mudarem de atitude e de comportamento, enfim a terem  

sẽsibilizɐ du- ɐʅ ɐ mudɐrẽ dә ɐtitudә i dә kõportɐmẽtә, ẽfї ɐ terẽ      

 iniciativa própria, apresentando projectos de vida credíveis e adaptados à  

inisjɐtivɐ  ´prɔprjɐ, ɐpresẽtɐ du puʒεtuʅ dә vidɐ kredívejʅ i ɐdɐptɐduʅ á rjɐlidɐdә dɐ 

 

 



  realidade da sua comunidade, ao invés de as incutir o espírito assistencialista  

  suɐ kominidɐdә, ɐw їveʅ dә ɐʅ їkutir u әʅpíritu asiʅtẽsjɐliʅtɐ (…) 

  (…) analisar os problemas que ainda nos afligem e encontrar as soluções que se nos 

  ɐnɐlizɐr uʅ publεmɐʅ  kә ɐїdɐ nuʒ ɐfliʒẽ i ẽkõtrɐ ɐʅ solusõjʒ kә sә nuʅ їpõj 

 impõem, reforçando assim o nosso contributo ao processo de desenvolvimento  

 refursɐ du ɐ sї u nosu  kõtributә ɐw prusesә dә dәzẽvołvimẽtә du pɐíʒ,  kúʒu  

 do País,  cujo engajamento não é apenas incontornável mas imprescindível.  

ẽgaʒɐmẽtә nɐ w έ ɐpәnɐʅ їkõtornavәł mɐʅ  їprәʅsїdiveł]. 

 

UCV (1) 

 

Devido ao incentivo do crioulo nota-se que o crioulo está a ganhar terreno. Só  

 

[ Dәvidu ɐw їsẽtivu du kriólu notɐ-sә ki u kriólu әʅtá ɐ gɐɲɐr tәrénu. sɔ ki  ɐʅ 

 

que as pessoas têm de habituar. Evidentemente há certas pessoas que (…) 

 

pәsoɐʅ tẽ di ɐbitwɐr. evidẽtemẽtә á sertɐʅ pessoɐʅ ki (…) 

 

por exemplo quando estamos num meio onde as pessoas têm um contacto mais 

 

pur izẽplu kwɐ du  әʅtɐmuʅ nũ meju õdә ɐʅ  pessoɐʅ tẽ ũ kõtɐtu mɐjʅ  diretu 

  

 directo isso acaba por influenciar melhor todo o processo de aquisição  

 

isu ɐkɐbɐ pur їfluẽsjɐr miλɔr todu u prusesu dә ɐkizisɐ w lїgwiʅtikɐ 



linguística (…) com os alunos que tenho uma relação mais intima acabo por  

 

kõ uʅ ɐlunuʅ ki tәɲu ũɐ rәlɐsɐ w mɐjʅ їtimɐ ɐkɐbu pur vezәʅ pur kuriʒir mɐjʅ 

 

vezes por corrigir mas por outros casos não faço isso por uma razão muito  

 

 pur owtruʅ  kɐzuʅ nɐ w fɐsu isu pur ũɐ  Rɐzɐ w mujtu sїplәʅ 

 

simples (…) pode ter acontecido mais de momento não estou a recordar  

 

Podә tәr  ɐkõtәsidu mɐjʅ nɐ w әʅtow ɐ rәkordɐr ]. 

 

 

UCV (5) 

 

(…) é um português com algumas deficiências quanto a escrita (…) há alguns  

 

[ έ ũ purtugéʅ kõ ɐłgumɐʅ difisjẽsjɐʅ kwɐ tu ɐ әʅkRitɐ  (…) á ɐłgũʅ 

 

alunos com melhor competências, nesse caso competência linguística e  

 

ɐlunuʅ kõ miλór kõpәtẽsjɐʅ, nәsә kɐzu kõpәtẽsjɐ  lїgwiʅtikɐ i kõsәgẽ (…) 

 

conseguem (..) há outros que talvez  tenha passado por experiencias diferentes  

 

á owtruʅ kә tɐłvәʅ tәɲɐ  pɐsɐdu pur әʅpәRjẽsjɐ difәRẽtәʅ (…) 

 

(…) não costumo fazer isso, no ensino secundário sim. Muitas vezes por terem 

  

nɐ w koʅtumu fɐzәR isu, nu ẽsinu sәkũdáRju sї. mujtɐʅ vәzәʅ pur tәrẽ  

 

raciocinado em crioulo depois fazem a tradução porque se pensarem  

 

 rɐsjusinɐdu ẽ kRiolә dәpojʅ fɐzẽ ɐ trɐdusɐ w puRkә sә pẽsɐrẽ ẽ portugéʅ 



directamente em português se calhar as dificuldades seriam menores. Não posso  

 

sә kɐλɐr ɐʅ difikułdɐdәʅ sәrjɐ  mәnɔrәʅ. nɐ w posu prәsizár isu.  

 

Precisar isso. Penso que podem fazer alguma tradução (…) 

 

 pẽ su kә podẽ fɐzér ɐłgumɐ trɐdusɐ w (…)] 

 

 

PEB (5) 

 

(…) vamos superar algum dificuldades no dia a dia.  O português é uma língua  

 

[ vɐmuʅ supәrɐr ɐłgũ difikułdádә nu djɐ ɐ djɐ u purtugeʅ ε ũɐ lїgwɐ ofisjɐl 

 

oficial e por isso leva alguns constrangimento para ensinar a língua portuguesa,  

 

i pur isu lεvɐ ɐłgũʅ kõʅtrɐ ʒimẽtuʅ pɐrɐ ẽsinɐr ɐ lїgwɐ portugezɐ, purkә 

 

porque os meninos normalmente da nossa escola só oiçam a língua portuguesa  

 

uʅ mininuʅ normɐłmẽti dɐ nosɐ әʅkolɐ so ojsɐ  ɐ lїgwɐ portugezɐ nɐ әʅkolɐ. 

 

na escola. E muitos professor não falam com os alunos a língua portuguesa na  

 

i mujtuʅ prufsor  nɐ w fɐlɐ  kõ uʅ ɐlunuʅ ɐ lїgwɐ portugezɐ nɐ sɐlɐ. 

 

sala. Embora em algum caso o professor usa a língua portuguesa para maior  

 

ẽbɔrɐ ẽ ɐłgũ kázu u prufsor uzɐ ɐ lїgwɐ portugezɐ pɐrɐ mɐjor kõprẽsõ i dә 

 

compreensão e de vez em quando um professor explica um conteúdo na língua  

 

vәʒ ẽ kwɐ tә ũ  prufsor eʅplikɐ ũ kõtjudә nɐ lїgwɐ portugezɐ meʒmu vokábuluʅ 



portuguesa mesmo vocábulo (…)  na composição vê logo o tempo verbal isso é  

 

(…) nɐ kõpozisɐ w ve logu tẽpu verbɐl issu e grɐvi, pur izẽplә (…) 

 

grave por exemplo  (…) quanto a oralmente também é a mesma coisa porque o  

 

kwɐ tu ɐ orɐłmẽtә tɐ bẽ e ɐ mәʒmɐ kojzɐ purkә u ɐlunu komәsɐ ɐ әʅkrevәr ũɐ 

 

aluno começa a escrever uma frase no plural (…). 

 

 frɐzә nu plurɐl ]. 

 

 

 


