
É helvetico-portuguesa, nascida em Nyon. 
Aos seis anos foi para Lisboa. Mas aos 16 
voltou com a sua mãe e avó. Estudou em 
Portugal até retornar à Suíça, onde acabou 
os dois anos de liceu que lhe faltavam. Aos 
19 anos teve a coragem, diz-nos, de ir para 
Paris com um grande empurrão da sua mãe. 
Viu a inscrição na faculdade confirmada e 
mal chegou a Paris arranjou logo emprego, 
o qual conciliou com a universidade. Por lá 
ficou seis anos, fez a licenciatura, em artes 
do espetáculo e depois prosseguiu com o 
mestrado, em produção audiovisual. 
Em finais de 2011, voltou à Suíça, porque 
lhe propuseram um emprego como produ-
tora de cinema numa empresa genebrina, o 
que representava para si um abrir de portas, 
perfeitamente de encontro à sua vocação e 
formação. E lá trabalhou quatro anos, findos 
os quais decidiu criar o seu próprio projeto. 
Em 2012, cria a Association Festival Inter-
nacional du Film Lusophone de Genève, 
da qual é a presidente e fizeram um festival 
de cinema em língua portuguesa em finais 
de Agosto de 2013. Em paralelo, envereda 
por outro projeto profissional, no qual pro-
duz uma longa e duas curtas-metragens. 

Em 2014, esteve presente no Festival Inter-
national Visions du Réel, em Nyon, com a 
longa em competição.
Depois cria a Lusofon’art (www.lusofonart.
ch), uma associação, que surge na sequên-
cia e na consolidação de toda a sua expe-
riência anterior.
Trata-se obviamente, como facilmente se 
depreende desta singela descrição, de 
alguém superdeterminado e que por isso 
mais tarde ou mais cedo irá certamente 
vencer na vida. Estamos a falar de Priscilla 
Frey, uma jovem que merece todo o nosso 
apoio e carinho, pela determinação e sobre-
tudo pela coragem de tentar levar bem alto 
o nome de Portugal e dos portugueses na 
Suíça, não só no seio da comunidade, mas 
também na população suíça e estrangeira.
Então por que criou Priscilla Frey a Luso-
fon’art? “Aproveitei todo o meu conheci-
mento e experiência para criar esta asso-
ciação com o objetivo de divulgar a cultura 
portuguesa aos emigrantes portugueses, 
aos suíços e às outras comunidades estran-
geiras aqui existentes. Embora este nosso 
projeto vise a perceção de uma cultura tão 
rica quanto a nossa, ele veicular-se-á mais 
lentamente às  outras culturas, pelo que 
nesta fase, ainda inicial, assistem mais aos 
nossos filmes os portugueses, mas estou 
convicta que com mais tempo acabarão 
igualmente por assistir equitativamente aos 
nossos filmes os suíços e as pessoas de 
outras nacionalidades ”, revela-nos.
E sem se deter numa tentativa de melhor 
explicar esta sua tese, Priscilla Frey acres-
centa: “Para esclarecer melhor esta minha 
ideia posso-lhes contar o seguinte: Tivemos 
um espetador luso-descendente que não 
sabia falar quase nada de português e que 
veio assistir a um filme com a avó que esta-
va cá de férias e ela por sua vez não enten-
dia nada de francês. Como compreendem é 
possível assim juntar dois tipos de públicos 
diferentes, porque os nossos filmes, todos 
portugueses, têm legendas em francês e 
esta é uma simbiose que me parece correta 
e interessante”. 
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Já estão no quinto filme. Primeiramente, 
começaram com “Os Virados do Avesso”, 
de Edgar Pêra, com Diogo Morgado e Nuno 
Melo; seguiu-se o filme “Alentejo, Alente-
jo”, um documentário com Sérgio Tréfaut; 
depois apresentaram “Os Maias” de João 
Botelho. O filme “Capitão Falcão”, com 
Gonçalo Waddington e Ricardo Carriço. Em 
30 de Novembro, será a vez de apresenta-
rem “Amália” de Carlos da Silva Coelho, um 
filme a que se prevê muita adesão, uma vez 

que Amália Rodrigues diz-nos a todos nós 
portugueses muito respeito.
E a nossa entrevistada passa a nos infor-
mar um pouco mais do seu projeto. “A asso-
ciação no âmbito de engrandecer o seu ob-
jetivo de divulgação da cultura portuguesa 
vai continuar a apresentar os seus filmes 
legendados em francês e ao mesmo tempo 
em colaboração com o ensino de português 
na Suíça vai desenvolver atividades teatrais 
e cinematográficas com os alunos de por-

tuguês”.
O Cinéclube acontece normalmente todas 
as últimas segunda-feiras do mês, pelas 
21 horas. O filme “Amália” será exibido no 
dia 30 de Novembro de 2015 (segunda-
feira), pelas 21 horas, no CINÉLUX, Bou-
levard St. Georges 8, 1205 Genève, Tél: 
022.329.45.02, Transportes públicos: D, 2, 
10, 11, 14 (Tram), 19, 20 e 32, Paragem 
(Arrêt): Jonction.

Às mais baixas taxas de juro em toda a Suiça a partir de 7,90 %
Para todas as pessoas que trabalham na Suiça, com Permis B, C, L, G
Também para pessoas Independentes, Reformados ou com a Invalidez

Perante a lei, a aceitação de crédito é proibida se levar a um endividamento excessivo (art. 3 LCD)
Pode obter outras quantias, mesmo que já tenha outro crédito ou leasing, nós podemos aumentá-lo e baixar assim a sua taxa de juro
A concessão de crédito e a respectiva taxa de juro serão decididas pelos Bancos em base aos documentos apresentados pelo 
cliente juntos com o pedido de crédito

                                                                                                                                            Para mais informações telefone hoje mesmo à CreditFinanz SA
Tel. 091 835 42 02 - 079 620 35 22  -  Tel. 091 921 36 90 - 079 620 52 06

                                                                                                                                              Pode telefonar até às 21 horas 

www.creditiprivati.ch

Crédito
5’000

10’000
20’000

90’000
80’000
60’000
50’000
40’000
30’000

48 meses36 meses24 meses12 meses

120’000
100’000

72 meses60 meses
434.10
868.15

1’736.35
2’604.50
3’472.65
4’340.80
5’209.00
6’945.30
7’813.45
8’681.65

10’417.95

225.30
450.60
901.15

4’505.20
4’055.20
3’604.60
2’703.45
2’252.90
1’802.30
1’351.75

5’406.90

121.20

3’739.80
3’116.50
2’804.85
2’493.20
1’869.90
1’558.25
1’246.60

934.95
623.30
311.65
155.80 86.75

2’411.85
2’009.85
1’808.90
1’607.90
1’205.90
1’004.95

602.95
401.95
201.00
100.50

2’908.60
2’423.85
2’181.45
1’939.10
1’454.30
1’211.90

969.55
727.15
484.75
242.40

2’082.25
1’735.20
1’561.70
1’388.15
1’041.10

867.60
694.10
520.55
347.05
173.50

CRÉDITOS PRIVADOS

803.95


