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Nota prévia

À semelhança dos movimentos migratórios, o presente estudo foi
enquadrado por um contexto institucional específico e contou com a
colaboração de familiares, amigos e conhecidos. Cabe neste lugar expres-
sar o meu agradecimento a todos os que acompanharam a evolução
deste trabalho.

A nível institucional, desejo, em primeiro lugar, agradecer à Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra o acolhimento do projecto
de dissertação apresentado em finais de Novembro de 1997 e ao
Instituto de Sociologia da Universidade de Zurique, que me acolheu e
ofereceu condições de trabalho no decurso do ano lectivo de 1997-1998.
Em segundo lugar, merecem um agradecimento especial as instituições
que financiaram a presente investigação através da concessão de duas
bolsas: o governo helvético (entre 1997 e 1998) e a Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (entre 1998 e 2001). Ainda, a nível institucional,
estou grato ao Serviço Central de Estrangeiros suíço e ao Serviço Federal
de Estatística suíço, os quais responderam de forma rápida, eficiente e,
na maioria dos casos, gratuitamente aos meus frequentes pedidos de
dados estatísticos. É também devido um agradecimento à Direcção-
-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que pos-
sibilitou o acesso às fichas microfilmadas e aos processos de recruta-
mento dos emigrantes para a Suíça.

A título individual, apraz-me manifestar um profundo agradecimen-
to a muitos que acompanharam este trabalho e que, directa ou indi-
rectamente, contribuíram para a sua concretização. Mesmo correndo o
risco de algumas omissões injustas, sinto-me obrigado a precisar o
agradecimento genérico feito atrás. Antes de mais, devo mencionar a
Maria Ioannis Baganha, que orientou este trabalho e me presenteou com
o seu constante encorajamento, a sua capacidade de diálogo e com-
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preensão, os seus comentários críticos, as suas sugestões e, acima de
tudo, a sua amizade. Desejo também expressar o meu reconhecimento,
ainda que infelizmente de forma póstuma, a Hans-Joachim Hoffmann-
-Nowotny, que me acolheu no Instituto de Sociologia da Universidade
de Zurique e que sempre se mostrou receptivo para atender às minhas
solicitações e para discutir o evoluir do meu trabalho. Ao Pedro Góis
agradeço o apoio constante ao longo do presente trabalho e, sobretudo,
a amizade cultivada ao longo de infindáveis discussões em torno, direc-
ta e, com frequência, indirectamente, da diversidade da temática
migratória e no decurso da participação conjunta em vários projectos de
investigação.

Uma palavra de agradecimento é igualmente devida a um conjunto
de amigos que me ajudaram a integrar na vivência da comunidade por-
tuguesa na Suíça. Para além de todos aqueles que guardo na memória
agradecida, desejo mencionar Manuel Beja, Fernando Guimarães,
Carlos Ferreira, Manuel Martins e o padre Bártolo Pereira. Quero tam-
bém expressar a minha gratidão a todos os entrevistados, que disponi-
bilizaram uma parte do seu tempo para responderem às questões colo-
cadas e, deste modo, contribuíram para esta investigação. 

Devo ainda nomear os meus antigos colegas do Pólo de Leiria da
Universidade Católica Portuguesa que mostraram um interesse perma-
nente pela evolução dos trabalhos. Refiro, em especial, João Filipe,
Carlos Camponez, Teresa Guarda, Rui Militão, Eugénio Lucas e Teresa
Peixinho.

Uma palavra de gratidão ainda para aqueles que desapareceram pre-
maturamente e que no decurso das suas vidas me dispensaram o seu
carinho e/ou a sua amizade. Penso, em especial, na Conceição Duarte,
no Pedro Pedro e no Dorindo Ramalho.

Por fim, um agradecimento aos meus pais, à Susana, à Sara e ao
Miguel. O seu apoio incondicional e o seu afecto durante todos estes
anos tornaram possível a realização desta investigação. A eles dedico a
presente dissertação.
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