
 
  

 

 
 

 
 
 

Comunicado de Imprensa 
 

 

No dia 10 de Junho, a AILD – Associação Internacional dos 

Lusodescendentes, realiza LIVE com Associações das Comunidades 

Portuguesas 

Neste Dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 

em que evocamos a nossa história, a nossa pátria, a nossa presença no Mundo, a 

importância da nossa língua, a nossa cultura e os Portugueses que estão espalhados 

pelo Mundo, a AILD promoveu uma LIVE dando voz às nossas Comunidades 

Portuguesas, nomeadamente, às associações e dirigentes associativos de vários países 

da europa e fora da europa. Foram assim convidados da AILD, a Otília Torres da 

Argentina; a Cristina Amaro da Dinamarca; o Luís Chaves da Suíça e o José Paulo 

Peixoto do Luxemburgo. Quisemos marcar esta data exatamente dando voz às 

associações, conhecendo a realidade de cada uma, a realidade do país de acolhimento, 

o trabalho que têm desenvolvido no domínio associativo e também, ouvir a 

sensibilidade de como está a ser vivido nesses países a pandemia Covid-19, onde o 

tema da vinda destes compatriotas a Portugal nas férias de verão, também, não ficou 

de fora. 

A moderar a LIVE esteve o Diretor de Comunicação e Vice-presidente da AILD, José 

Governo, tendo participado também, a Gilda Pereira, Vice-presidente da AILD, a Sónia 

Coelho, Presidente do Departamento Científico da AILD e a Cláudia Branco, jurista da 

AILD. 

Foi sem dúvida uma conversa muito interessante e produtiva, onde foi possível 

recolher informação muito importante, estreitar relações, permitir que essas 

associações e em especial estes dirigentes associativos se sentissem mais próximos de 

Portugal nesta data especial, mas também, ficou a vontade de ambas as partes em 

manter contacto e estabelecer relações de proximidade, tendo ficado o desafio da  

https://www.facebook.com/otilia.torres.52?__tn__=K-R&eid=ARAxNc8MIe7VxH3vmXsPmgUp4wuOR3fLLX0Tqe8mfpLRrfe_jiqq-LntcbSZLoYSIaHE1YoVJs0afpcJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD36gU4CAw-ycIaWR6mTBAWU9n38pBF41-UVrlX1GK36RbuDDmnLNHE8_KAd69dXVxjsJSK1dIrKb1KPnXBeoVjftq0IKUo2DA2WPI3qNK698vy_Uk_WO8mq6mECeTdP8GfHyuCJ7WpD_nYmX-N3ZIiW5xwtbSeB8lQbRYAFCHWaDZtdvr0p7LWZSwEUORTgzyTTjgMfTZOZIAQ01rfDORiPzL023Z4qBcSOs9VQUQb9ta1xNUS2Dz_jd3nr4EnSeUy3bAWqdK2hzKxDLjrdfig4nKnouaMhZRcOUayefI9Dk0wAtJxzav0Qk4uss6473hRN2bI4VpX-CVIEUWHhAgfVLndaRET9w
https://www.facebook.com/kika.amaro?__tn__=K-R&eid=ARDMBWgqEU6-EFzOeuGvLrqAck5oEFkdrRMeMUjg0ChsD2sdhAnLGyFZaUr7OraE1k6ZdxaYBYSRSDd6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD36gU4CAw-ycIaWR6mTBAWU9n38pBF41-UVrlX1GK36RbuDDmnLNHE8_KAd69dXVxjsJSK1dIrKb1KPnXBeoVjftq0IKUo2DA2WPI3qNK698vy_Uk_WO8mq6mECeTdP8GfHyuCJ7WpD_nYmX-N3ZIiW5xwtbSeB8lQbRYAFCHWaDZtdvr0p7LWZSwEUORTgzyTTjgMfTZOZIAQ01rfDORiPzL023Z4qBcSOs9VQUQb9ta1xNUS2Dz_jd3nr4EnSeUy3bAWqdK2hzKxDLjrdfig4nKnouaMhZRcOUayefI9Dk0wAtJxzav0Qk4uss6473hRN2bI4VpX-CVIEUWHhAgfVLndaRET9w
https://www.facebook.com/chavesluis.luis?__tn__=K-R&eid=ARAE9onFgwardvrFRhBgQsSNm79cJPmx6sf4106ejF1XXZhvNKWGeVjo8wENzGpcVDLjJ6WQ1-uOJxqG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD36gU4CAw-ycIaWR6mTBAWU9n38pBF41-UVrlX1GK36RbuDDmnLNHE8_KAd69dXVxjsJSK1dIrKb1KPnXBeoVjftq0IKUo2DA2WPI3qNK698vy_Uk_WO8mq6mECeTdP8GfHyuCJ7WpD_nYmX-N3ZIiW5xwtbSeB8lQbRYAFCHWaDZtdvr0p7LWZSwEUORTgzyTTjgMfTZOZIAQ01rfDORiPzL023Z4qBcSOs9VQUQb9ta1xNUS2Dz_jd3nr4EnSeUy3bAWqdK2hzKxDLjrdfig4nKnouaMhZRcOUayefI9Dk0wAtJxzav0Qk4uss6473hRN2bI4VpX-CVIEUWHhAgfVLndaRET9w
https://www.facebook.com/jose.peixoto.7543653?__tn__=K-R&eid=ARDOTF65U0ayvauuM_XHZUx1sRIWFq0FhxK_qbmO1WiC36HETOuT--Zk1awkq52XofEc9min_xg4Xa2t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD36gU4CAw-ycIaWR6mTBAWU9n38pBF41-UVrlX1GK36RbuDDmnLNHE8_KAd69dXVxjsJSK1dIrKb1KPnXBeoVjftq0IKUo2DA2WPI3qNK698vy_Uk_WO8mq6mECeTdP8GfHyuCJ7WpD_nYmX-N3ZIiW5xwtbSeB8lQbRYAFCHWaDZtdvr0p7LWZSwEUORTgzyTTjgMfTZOZIAQ01rfDORiPzL023Z4qBcSOs9VQUQb9ta1xNUS2Dz_jd3nr4EnSeUy3bAWqdK2hzKxDLjrdfig4nKnouaMhZRcOUayefI9Dk0wAtJxzav0Qk4uss6473hRN2bI4VpX-CVIEUWHhAgfVLndaRET9w
https://www.facebook.com/jose.peixoto.7543653?__tn__=K-R&eid=ARDOTF65U0ayvauuM_XHZUx1sRIWFq0FhxK_qbmO1WiC36HETOuT--Zk1awkq52XofEc9min_xg4Xa2t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD36gU4CAw-ycIaWR6mTBAWU9n38pBF41-UVrlX1GK36RbuDDmnLNHE8_KAd69dXVxjsJSK1dIrKb1KPnXBeoVjftq0IKUo2DA2WPI3qNK698vy_Uk_WO8mq6mECeTdP8GfHyuCJ7WpD_nYmX-N3ZIiW5xwtbSeB8lQbRYAFCHWaDZtdvr0p7LWZSwEUORTgzyTTjgMfTZOZIAQ01rfDORiPzL023Z4qBcSOs9VQUQb9ta1xNUS2Dz_jd3nr4EnSeUy3bAWqdK2hzKxDLjrdfig4nKnouaMhZRcOUayefI9Dk0wAtJxzav0Qk4uss6473hRN2bI4VpX-CVIEUWHhAgfVLndaRET9w


 
  

 

 

 

celebração de protocolos de parceria e cooperação, que é desde o início da existência 

da AILD, a sua grande bandeira, pois, citando Clarice Lispector, “Quem caminha 

sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza 

vai mais longe”. E nós queremos efetivamente chegar mais longe, não excluindo 

ninguém e envolvendo todos. Aliás, a AILD, é com agrado que vai observando que 

outras associações nos estão a seguir o exemplo, introduzindo esta nova atitude no 

discurso. 
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https://www.pensador.com/autor/clarice_lispector/

