
Estamos a celebrar 65 anos!
Um marco diferente
daqueles que costumam ser
lembrados, mas um ano que
não podemos deixar passar
em branco. 

Cristina Moura, coordenadora
do Núcleo AFS do Porto,
relembra os momentos
vividos em 2020 aquando do
cancelamento dos
programas AFS

Conheça as diversas
iniciativas de celebração e as
caras do Voluntariado que
está à frente de cada uma
delas.
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HÁ 65 ANOS

Há 65 anos atrás nascemos, através dum grupo
de Portugueses que, tal como faz parte do
nosso espírito, saíram para explorar outros
mundos e vivenciar aquilo que se tornaria uma
das maiores experiências de suas vidas e
marcaria o início de uma aventura que continua
até hoje. Em todos estes anos muita coisa
mudou, o mundo hoje em dia já não é mais o
mesmo, mas a nossa vontade de tornar o
mundo num lugar melhor e o nosso amor pelas
diferentes culturas apenas cresceu e continua a
crescer.

Em 2020 o mundo vivenciou uma
enorme mudança, uma crise que
nos obrigou a parar e refletir sobre
quem somos e o que fazemos. Os
nossos programas foram cancelados
e o mundo que antes estava aberto
parecia se fechar cada vez mais. Não
podemos comparar períodos de
crise, mas tal como a AFS surgiu
durante a primeira guerra mundial,
um dos momentos mais marcantes
da nossa história, o ano de 2020
também ficará marcado nas nossas
memórias como um ponto de
viragem, um momento em que
todos os que fazem parte da família
AFS tiveram que unir forças e
esforços para garantir a segurança
dos nossos tão importantes jovens e
a sobrevivência da nossa
organização.

EM 2020

Estamos a celebrar 65
anos! Um marco diferente
daqueles que costumam
ser lembrados, como meio
século ou 100 anos de
existência (ainda
chegaremos lá), mas um
ano que não podemos
deixar passar em branco. 

Cada um de nós carrega
uma história única. Na
vastidão do Universo
somos apenas um piscar
de olhos, mas para cada
segundo que as nossas
histórias interagem umas
com as outras, criamos
em conjunto momentos
eternos.

MENSAGEM DA DIRECÇÃO



“Nós” não existiríamos sem
“vocês” é por isso que as
vossas histórias, as vossas
escolhas e o vosso apoio
constituem aquilo que
amamos chamar de
Intercultura-AFS Portugal,
constituem o nosso piscar de
olho ao universo. Um
reconhecimento ao trabalho
do passado, palmas aos
esforços do presente e um
brinde ao brilhante futuro
que estamos a construir!
Obrigado a tod@s.

Após um grande período de
crise e todas as
consequências do efeito
borboleta criado pela
pandemia, hoje podemos
finalmente começar a ver
uma luz no fim do túnel.
Podemos finalmente olhar
para trás e aprender com os
nossos erros e sucessos e
assim construir um amanhã
diferente, expandir os
nossos horizontes e tal
como está no ADN da AFS,
nos reinventarmos para dar
resposta a aquilo que o
mundo precisa neste
momento. Temos como
objetivo desenvolver
cidadãos globais e
acreditamos que a
educação é a chave para
cumprimos essa missão. 

EM 2021

Precisamos de todo o apoio
que a Família AFS poderá
oferecer, precisamos mais
do que nunca de estarmos
unidos e motivados e
acreditamos que estamos
preparados para que a nossa
família possa crescer cada
vez mais. Para iniciarmos as
nossas celebrações,
trazemos a vocês a nossa
história, não contada
enquanto organização, mas
sim contada através dos
olhos e corações daqueles
que são a AFS. 

OBRIGADA A TOD@S

Os anos que temos pela
frente serão muito exigentes
e as lentes antigas de ver a
sociedade já não vão ser
capazes de compreender o
mundo como ele é e muito
menos visualizar o que
poderá ser. Como dissemos
anteriormente, estamos a
celebrar 65 anos! Um marco
que para nós significa um
novo começo, um novo
capítulo na nossa história.
Pretendemos que esse
capítulo seja construído com
o vosso apoio e que a nossa
história fique cada vez mais
entrelaçada.

Mais do que nunca,
precisamos de pessoas
capazes de olhar para o
outro e ver um diferente eu,
uma história que tal como a
minha faz parte desse
conjunto de histórias que
chamamos de humanidade.
Olhar para o outro e
perceber que merecemos
tod@s respeito e que mais
do que isso, podemos
celebrar as nossas
diferenças e em conjunto
crescermos e ajudarmo-nos
uns aos outros. 



PODCAST
Um dos aspectos mais bonitos nas actividades AFS
são os momentos de testemunho das vivências,
desafios, aprendizagens e impacto que a experiência
do encontro intercultural pode ter nas nossas vidas.
Quem já teve a oportunidade de assistir, não fica
indiferente. Pois agora faremos o registo dessa
história oral em podcast, expandindo dessa forma o
acesso à aprendizagem intercultural.

CONFERÊNCIA | 29 JULHO

a Diplomacia para a Paz e a importância da Educação
num mundo globalizado

as Competências dos Jovens no mundo atual e a
relevância da proximidade no mundo digital

a Competência Global e Empregabilidade

 as Causas Globais e a Cidadania activa (oradora a
confirmar)

Em vésperas da data oficial de constituição da associação
iremos ter a Conferência AFS Impact #65 sobre quatro eixos
de impacto:

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação

João Baracho, CDI Portugal

Patrícia Vasconcelos, ACT - Escola de Actores

Centro Cultural de Cascais, com o apoio da Câmara
Municipal e da Divisão de Juventude Cascais Jovem.
Das 14h30 às 17h30, com live streamingENV | 5 DEZEMBRO

No dia 5 de Dezembro iremos encerrar as nossas
celebrações destes 65 anos, associando-nos mais
uma vez ao Dia Internacional do Voluntariado. Será
um momento de festa, de partilha, de transmissão e
construção de conhecimentos, saberes e
competências. Será ainda um momento de reflectir
sobre o passado, presente e futuro da
interculturalidade e do seu impacto em Portugal e
no Mundo.

CELEBRAÇÕES 65 ANOS
De forma a facilitar o acesso e acompanhamento de
todas as iniciativas de celebração deste aniversário, foi
criada uma página específica onde iremos manter-vos
informados e actualizados sobre lançamentos,
incrições, formas de participar. Não percam as
iniciativas em AFS Impact #65.
Nesta página podem ficar a conhecer a equipa de
Voluntários AFS que trabalha cada uma destas
iniciativas: José Luís Malaquias, Bárbara Wahnon,
Maria do Carmo Archer e Carla Menezes.

https://www.intercultura-afs.pt/2021-afs-impact-65/


O Prof. Victor Lobo,
Professor Catedrático
Jubilado da
Universidade de
Coimbra, esteve em
Portland, Oregon, no
ano de 1956-57, num
tempo em que a AFS
fretava um navio de
passageiros para
transportar os
estudantes europeus
para os EUA. Tal como os
outros 7 estudantes
pioneiros portugueses, o
Prof. Victor Lobo foi na
altura recebido na Casa
Branca pelo Presidente
Eisenhower, bem como
teve ocasião de almoçar
com Senadores norte-
americanos no Capitólio.
Mantém, até hoje, um
contacto frequente com
o seu irmão de
acolhimento, com quem
fala todas as semanas,
algo que já faz há 65
anos.

O Núcleo AFS de Coimbra, consciente da importância de
preservar a sua memória futura, tem vindo a organizar um
ciclo de entrevistas a alguns dos seus Alumni. O projecto
arrancou com uma entrevista do António Elói a um dos
membros do Núcleo que mais tem representado a
continuidade da AFS em Coimbra, o Prof. Luís Arnaut. O
Prof. Luís Arnaut é Professor Catedrático do Departamento
de Química, na Universidade de Coimbra e realizou o seu
programa anual, nos EUA, em 1974. Durante largos anos, foi
o coordenador da Intercultura em Coimbra, tendo tido
contacto com diversas gerações de estudantes AFS, tanto
no envio como no acolhimento. 
De facto, tal é o empenho da Família Arnaut no avanço da
Intercultura na região de Coimbra que a sua encantadora
esposa, Sophie Arnaut – também ela mesma uma Alumna
da AFS França nos EUA – é hoje a coordenadora de
acolhimento e a sua filha Zoé Arnaut – Alumna 2012/13, pois
claro – é a actual coordenadora do Núcleo. Numa pequena
conversa, António Elói e Luís Arnaut falaram sobre a sua
experiência AFS e sobre o modo como ela influenciou a sua
carreira posterior.
Numa segunda entrevista, José Luís Malaquias e Zoé
Arnaut entrevistaram o Prof. Victor Lobo, um pioneiro da
primeira participação de estudantes portugueses no AFS,
antes mesmo da criação da instituição em Portugal. 

NÚCLEO DE COIMBRA
PROJECTO ALUMNI



2020
ANO DA PANDEMIA

Quando no início de 2020
fomos surpreendidos com a
notícia de uma pandemia na
China, estávamos longe de
pensar que chegaria a todos
nós … De repente, chega a
Codogno, vila da nossa filha
de acolhimento que tinha
terminado o seu programa
semestral, estava a preparar-
se para regressar a casa e
viu-se impossibilitada porque
a população estava sob um
cerco sanitário, nunca visto …!
Os vôos começam a ser
cancelados, quatro, os pais
em desespero, mais a mãe
que queria arranjar um
transporte à força para a ter

O aeroporto parecia de
«ficção científica» , quase
vazio, grandes grupos de
polícias, as pessoas
assustadas e ansiosas,
tentando perceber qual era o
passo seguinte …
Os estudantes foram muito
corajosos, tentando manter a
calma e obedecendo,
escrupulosamente, aos
voluntários e staff.

 em casa … ela muito
sossegada, foi enfrentando
todas estas dificuldades com
animação, até para os outros
colegas, porque , na
realidade, pretendia
continuar por cá! Entretanto,
a AFS decide repatriar todos
os estudantes e aí começa a
frustração e choradeira, para
quem estava a usufruir, e a
ansiedade para perceber
como chegariam a casa…
 em casa … ela muito
sossegada, foi enfrentando
todas estas dificuldades com
animação, até para os outros
colegas, porque , na
realidade, pretendia
continuar por cá!

Do Núcleo do Porto, tivemos um envolvimento
das nossas famílias e voluntários excepcional,
merecendo o nosso maior
reconhecimento porque se dedicaram a ajudar,
tentando não dramatizar a situação que já o
era, a Patricia com a Nanna, da Gronelândia, a
Sónia com a Katrina, da Letónia, e alguns até se
disponibilizaram a ir a Lisboa levar os jovens,
como o voluntário Jaime Villate que levou o
grupo da Alemanha.

NÚCLEO AFS DO PORTO

POR
CRISTINA MOURA

A situação mais prolongada foi com os jovens da República
Dominicana que tiveram de aguardar até Julho para ter vôo e
engrandecemos a Ana Torres e Nuno Rodrigues que se
disponibilizaram a levar os jovens até Madrid .
Em situação de emergência Mundial, cremos que a
comunidade AFS saiu reforçada com todos os seus elementos
envolvidos a prestar excelente desempenho, sobretudo os
jovens que se mostraram capazes de enfrentar situações
caóticas, uma aprendizagem que levam para a vida!



 José Luís Malaquias
levanta-nos um pouco o
véu sobre o modo como
uma teoria matemática
criada para enfrentar a
Guerra Fria, acabou por
nos demonstrar que os
seres humanos estão mais
inclinados para cooperar e
se compreender do que
para se combaterem
Siga este link para o
artigo..

O QUE É QUE A
TEORIA DE JOGOS,
CRIADA PELO
MATEMÁTICO
JOHN VON
NEUMANN, NOS
TEM A DIZER
SOBRE A
RELAÇÃO
INTERCULTURAL
ENTRE POVOS?

Num artigo de fundo muito interessante,
baseado na sua própria tese de dissertação, Ana
Sofia Hofmeyr fala-nos das evidências de efeitos
positivos de programas de promoção
intercultural, recorrendo aos casos de estudo de
duas universidades japonesas.

Se pretender seguir os nossos testemunhos, artigos e crónicas
associados às celebrações dos 65 anos da Intercultura-AFS
Portugal e divulgados nesta newsletter especial de aniversário,
basta estar atento à categoria AFS Impact #65 no nosso site.
Siga-nos também nas redes sociais.

TESTEMUNHO
ALUMNA AFS
Ana Sofia Hofmeyr dá-nos o
testemunho da sua
experiência AFS, em 2004,
nos EUA. Fala-nos do seu
ano, da sua família e do
modo como a experiência
influenciou a sua vida
subsequente.
Clique no link ou foto.

O DIÁLOGO
INTERCULTURAL
NOS JOGOS DE
SOMA NÃO NULA

COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL

AFS IMPACT #65
COM O APOIO E PARCERIA

 

https://www.intercultura-afs.pt/2021/06/23/competencia-intercultural-dois-estudos-de-caso-de-universidades-japonesas/
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