
 

 

 

PROJECTOS E ACÇÕES EFECTUADOS PELA SECÇÃO 

LOCAL DO CCP NO PRINCIPADO DE ANDORRA 

1999 - 2000 

 

 

 No dia 30 de Dezembro de 1999, deslocação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

reunião com a Dra. Isabel Santos para esclarecimento de temas relacionados com a 

abertura do Consulado Geral de Portugal em Andorra e a colocação dos professores de 

língua e cultura portuguesa ; 

 

 No dia 16 de Janeiro, presença na Festa dos Reis organizado pela ARPA – Casa de 

Portugal em Andorra e entrega de prendas a todos os luso-descendentes ( 300 

participantes ); 

 

 No dia 26 de Janeiro de 2000, reunião de esclarecimento com as diferentes colectividades 

de emigrantes portugueses para pôr ao corrente sobre  a Portaria nº 1107/99 de 27 de 

Dezembro (Creação do Quadro do Pessoal do Consulado Geral de Portugal no Principado 

de Andorra e informação sobre o ensino da língua e cultura portuguesa nas escolas do 

Principado. Conclusões sobre o abaixo assinado iniciado em Dezembro de 1999. 

Colectividades – 7 (33 participantes ) ; 

 

 No dia 7 de Fevereiro, deslocação a Pas de la Casa para reunir e esclarecer a comunidade 

portuguesa sobre a abertura do Consulado Geral de Portugal em Andorra e o ensino da 

língua e cultura portuguesa nas escolas do Principado ; 

 

 A pedido das diversas colectividades de residentes portugueses, foi solicitado 

esclarecimento sobre a atribuição de subsídios para a realização de actividades culturais e 

desportivas ; 

 

 Reunião de trabalho no Hotel Holidy Inn, com o Cônsul Geral de Portugal em Barcelona e 

as diferentes colectividades portuguesas para esclarecimento sobre a abertura do 

Consulado Geral de Portugal em Andorra e o ensino da língua e cultura portuguesa nas 

escolas do Principado ( 15 participantes ); 

 

 Reunião de trabalho na Casa de Portugal com os professores de ensino da língua e cultura 

portuguesa sobre a situação que os afecta e pedido de acompanhamento às visitas de 

estudo a Portugal destinadas aos jovens Luso-descendentes ; 

 

 Informação aos jornalistas da Televisão portuguesa SIC sobre as dificuldades da 

comunidade portuguesa residente no Principado e acompanhamento aos diferentes núcleos 

de residentes portugueses em Andorra ; 

 

 No dia 9 de Fevereiro, reunião com a Assistente Social da Parróquia de Encamp para 

encontrar soluções às dificuldades que a Sra. Isabel Vieira, residente portuguesa, estava a 

atravessar ; 



 
 

 

 

 

 

 No dia 20 de Fevereiro, deslocação a Pas de la Casa para reunir com a comunidade 

portuguesa para informar sobre a vinda do Padre das Comunidades à celebração da 

Aparição da Virgem de Fátima, previstas para o dia 14 de Maio ; 

 

 No dia 4 de Março, reunião no Hotel Cosmos com o Sr. Paulo Pereira Coelho, Ex-

Deputado pelo Círculo da Emigração, para debater temas de interesse para a comunidade 

portuguesa residente no Principado e informar sobre a abertura do Consulado Geral de 

Portugal em Andorra e o ensino da língua e cultura portuguesa nas escolas do Principado; 

 

 No dia 6 de Março, reunião na Casa de Portugal com a Dra. Isabel Santos, do Ministério 

de Negócios Estrangeiros, DGACCP, para informar sobre temas de interesse para a a 

comunidade portuguesa residente no Principado ; 

 

 Realização de uma campanha de ajuda a Moçambique, mobilizando toda a sociedade 

andorrana para a recolha de roupa, medicamentos, dinheiro e alimentos, para 

posteriormente serem enviados a esse país africano ; 

 

 Deslocação a Barcelona para acompanhar o Cônsul Geral de Portugal em Andorra, Sr. 

José Jordão, a visitar o Principado. Visita a diferentes instalações para a colocação do 

posto consular. Acompanhar o Sr. Cônsul ao aeroporto em  Barcelona para regressar a 

Portugal;  

 

 No dia 19 de Março, acompanhar o Sr. José Jordão, Cônsul Geral de Portugal em 

Andorra, na visita às instalações da Casa de Portugal em Andorra e apresentação à 

comunidade portuguesa ; 

 

 No dia 21 de Março, reunião com o Sr. José Jordão, , Cônsul Geral de Portugal em 

Andorra e o Sr. Torrent,  Director Comercial do Grupo Bancário Crédit Andorrà para 

informar sobre o funcionamento finenceiro do posto consular ; 

 

 No dia 11 de Março, presença na Festa com o cantor Quim Barreiroe e o Conjunto Lua 

Cheia, a convite da organização ; 

 

 No dia 13 de Março, jantar com o Sr. António  e Sra. Natália, funcionários do Consulado 

Geral de Portugal em Barcelona, aquando da permanência consular realizada na Casa de 

Portugal nos dias 13, 14 e 15 de Março ; 

 

 No dia 14 de Março, presença nas celebrações do Dia da Constituição Andorrana a 

convite do Cap de Govern, Sr. Marc Forné ; 

 

 Nos dias 1 e 2 de Abril, presença na Festa Cultural Portuguesa organizada pela Casa de 

Portugal e pelo Grupo Folclórico do Alto-Minho dos Residentes em Andorra que contou 

com a presença do Conjunto Roconorte – Monção e a actuação de diversos Grupos 

Folclóricos. 


