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Amor é o ganha pão de
transmontana emigrada na Suíça
Com o Dia dos Namorados a
bater à porta, conhecemos
Manuela Pinto, que vive, há 38
anos na Suíça, onde ajuda as
pessoas a encontrar a alma
gémea
Carina Alves

Mais de cinco milhões de
pessoas, entre portugueses
e lusodescendentes, vivem,
hoje em dia, fora de Portugal.
A maioria partiu em busca de
uma vida melhor e de outras
oportunidades, sobretudo a
nível de emprego, coisa que
aqui não havia ou não encontraram.
Para trás fica quase sempre
parte da família, os amigos, a
terra natal e um sem fim de
memórias. É por isso, e por
muitas outras coisas, que dizem que a vida de emigrante
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não é fácil, mas quando se ganha coragem para ir tem que
se ganhar também a coragem
para arregaçar as mangas.
Manuela Pinto, natural de
Agrobom, no concelho de Alfândega da Fé, emigrou ainda
nova. É um exemplo no que
toca à coragem para partir e
ainda mais no que diz respeito ao ficar e lutar por alguma
coisa melhor.
A transmontana, de 50
anos, vive, há oito, do amor.
Manuela Pinto, que nasceu
em Angola e regressou com
três anos a Portugal, corria
1974, emigrou aos 12 anos
para a Suíça, onde tinha já os

pais. Pela Suíça ficou e é ali
que fez do cupido um negócio, tendo criado uma agência
especializada em encontrar
a cara metade para aqueles
que, em dado momento, não
o conseguem fazer ou precisam do dito “empurrão”.

O negócio do amor

O amor como negócio surgiu por causa das “mentiras”
que há pela internet, nos vários sites que existem para
conhecer pessoas. Depois de
se divorciar de um português,
há 25 anos, Manuela Pinto,
que agora vive em Friburgo,
na parte francesa da Suíça,
criou uma agência, a C’mieux
à 2, porque ela mesma diz ter
conhecido estes sites, após o
término do casamento. “Percebi, antes de criar a empresa, que há muitas mentiras,
as pessoas colocam fotografias que não correspondem à
realidade ou até antigas, atrás
dos ecrãs falam muito bem
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mas, depois, pessoalmente, não são o que mostram”,
explicou a empresária, que
diz que após a criação da C’
mieux à 2, segundo os inscritos que foram aparecendo ao
longo dos anos, ficou “chocada” porque “algumas pessoas
levam esses sites como ir às
compras”. “Metem-se as coisas no carrinho e consome-se se se quiser consumir, se
apetecer, senão deita-se fora”,
vincou.

seja, a busca pela cara metade, assenta em valores que
não podem ser quebrados:
verdade, seriedade e compromisso.
A C’ mieux à 2, que nasceu
após o desanimo de Manuela
Pinto e um “estudo de mercado”, que lhe mostrou que uma
em duas pessoas, na Suíça,
estava sozinha, está ao acesso
de qualquer um e compromete-se a encontrar uma pessoa
séria a quem a procura.

Um em cada dois
suiços não tem alma
gémea

Dar oportunidade
ao que há além da
imagem

Além da fundadora, a empresa, com oito anos, que
prevê aconselhar e ajudar
pessoas a encontrar alguém,
é liderada por profissionais
especializados nestas matérias que envolvem o coração
e a quem Manuela Pinto chama de conselheiros. “Neste
momento, tenho três pessoas
a trabalhar comigo”, explicou,
dizendo que a C’ mieux à 2, ou

Estabelecer relações humanas e encontros não está
complicado apenas por causa
dos tempos de pandemia que
ainda vivemos. Já antes era
típico que muita gente ficásse
sozinha, em frente ao computador, “condenada” aos encontros na internet.
Com a agência de Manuela Pinto, para alguns suíços,
muito mudou. Quem quiser
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verdade, segundo a empresária transmontana, é bater
a esta porta. E afinal como é
que tudo funciona? “As pessoas telefonam, fazendo um
pré-inscrição. Depois combinamos um encontro para
conhecermos o inscrito, para
saber qual o seu percurso de
vida, o que é que faz, que hobbies tem, se tem filhos e que
tipo de pessoa quer ou precisa ao seu lado”, começou por
contar Manuela Pinto.
Depois da conversa é assinado um contrato entre o
cliente e a empresa e é preenchida uma ficha que completa
este dito “banco de dados”.
Afinal, combinar almas gémeas não é assim tão fácil.
E pronto, é assim que,
depois disto e de a pessoa
provar que está livre e desimpedida, a empresa tenta
perceber quem melhor combina com quem. É sugerido
um encontro, que as pessoas
podem ou não aceitar. Sem se
conhecer e sem nunca terem
visto sequer uma fotografia
da pessoa que estão para co-

nhecer, os inscritos podem
depois decidir com a C’mieux
à 2 se querem ou não continuar a ver-se.
Refira-se que, até se encontrarem, as pessoas não sabem
sequer o nome uma da outra
para não poderem pesquisar-se mutuamente na internet,
a fim de ver se o físico e a beleza agradam. “Não trabalho
com fotografias. Quando não
se gosta da imagem já nem
sequer se fala com a pessoa.
É preciso dar oportunidade
a toda a gente de encontrar
o amor. Há coisas mais profundas que uma imagem e
tive clientes, que hoje em dia,
estão juntos, e me chegaram
a dizer que se vissem aquela
pessoa por ver, na rua, não teriam olhado para ela”, rematou a empresária.

“Está a correr bem”

A portuguesa, que, depois
de vir de Angola, ainda viveu em Agrobom, na cidade
de Bragança e em Chacim,
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no concelho de Macedo de
Cavaleiros, admite que a empresa que criou é algo que a
orgulha. “Decidi, há oito anos,
que me iria lançar como independente porque queria fazer
algo que me realizasse, que
me fizesse mais feliz. Estou
muito contente. Não foi fácil
nos primeiros três anos, porque é complicado uma pessoa
lançar-se sozinha, mas está
tudo a correr bem”, explicou
a empresária, assinalando
que, naquela altura, e agora
ainda mais, o facto de haver
muitos sites para conhecer
pessoas dificultou o processo,
mas “quem procura seriedade sabe as diferenças que há
entre uma agência deste género e um site”, por isso, “esse
problema já não se coloca
da mesma forma”. “Eu nunca
desisti. Digo sempre que um
dia, mais cedo ou mais tarde,
o fruto da árvore vai cair. Foi,
na verdade, o que se passou.
Não estou nada arrependida
daquilo que criei e sinto orgulho por nunca ter desistido”,
terminou a transmontana.

OPINIÃO

Os efeitos da carambola

Armando Fernandes

N

a década de 60 do
século passado sempre que tinha oportunidade sentava-me numa
cadeira na sala do bilhar do
Café Central de Bragança e
invejava a maestria do jogo
largo às três tabelas do Senhor Luís Malhau e o jogo
miudinho também às três tabelas do Senhor Faria, vulgo o
Mouco. Eles também jogavam
e ganhavam com o sargento e
o prato com as bolas a executarem arabescos, só perdiam
quando se cansavam causando resmungos e sarcasmos
nos oponentes especialmente
quando se faziam apostas por
fora levando alguns incautos a
procurarem jogar por debaixo
da mesa a exemplo do Ochôa
malabarista a quem o Michelin pespegou sonora bofetada.
Ao ouvir os comentadores
da CNN procurarem enfatuadas explicações ditas analíti-

cas para o vendaval de rosas
(em Janeiro?) o qual derribou
laranjeiras, clementinas, mandarinas e tangerineiras, destruindo ainda alfaias e outros
signos políticos: foices, martelos, blocos de prosápia e umas
ditas linhas azuis, sem esquecer as aboboradas e estrídulas
propostas em voz de pão-de-ló
da senhora dos túneis contendo frutos vermelhos nas terras
de Odemira.
O tornado soprado pela animadora de pista Catarina içando o estandarte malévolo do
intento de Rui Rio em transformar o SNS numa estrutura mais ágil e menos custosa
para o Estado também levou
o ortodoxo Jerónimo a soprar
a mesma brasa, a esquerda caviar diletante e discursiva bem
como os camaradas saudosos
da demagogia dos amanhãs
que cantam a fugirem espavoridos em direcção ao guarda-chuva socialista os primeiros
e os segundos a abrigarem-se
no guarda-sol do CHEGA. As
bolas brancas bateram forte
na tabela do PSD acabando
a beijar suavemente a bola
vermelha rosada de António
Costa. Os números comprovam-no. A Bola vermelha cor
de vinho tinto vendido nas tabernas de Bragança cujos petiscos de polvo frito e tabafeias

na época delas fidelizavam
a clientela ao contrário das
clientelas partidárias de ora,
nomeadamente, da esquerda
caviar e dos comunistas, a primeira refugiou-se espavorida
no guarda-chuva do PS temendo perder o conforto e a preguiça funcionalista acrescida
das mordomias via ADSE e demais penduricalhos, enquanto
os comunistas entraram em
transe epiléptico ao ouvirem
Jerónimo de Sousa gritar que
o lobo Rui Rio estava a chegar
brandindo o gládio da privatização do SNS e da Segurança
Social. Esta opinião, repito-a até à exaustão por que os
fujões concederam a maioria
absoluta à propaganda coordenada por Duarte Cordeiro.
E agora? Agora Rui Rio sai
pela porta baixa apesar de lá
no fundo, bem no fundo (leiam
o poema de José Régio) tinha
carros de razão, porém não
possuindo a sorte de Costa
(nasceu com o rabiosque virado para a lua) só lhes resta sair
condignamente de cena evitando os Brutus do tempo presente. No Partido Comunista o
Comité Central ao modo das
jibóias demora tempo a digerir a derrota, quando o fizer
encenará uma cerimónia entoando hossanas e louvores a
Jerónimo colocando-o na pra-

teleira dourada. Nas bandas
do BE o artigo de Boaventura
mandarim do pensamento extravagante terceiro-mundista
provocou estragos, o antigo
maoísta Fernando Rosas tentou varrer a testada do pedido
de demissão da contorcionista Catarina, enquanto a mana
Mortágua, uma das filhas de
Camilo Mortágua antigo líder
da LUAR procurou rebater o
sociólogo de Coimbra, debalde julgo eu. O Chicão colocou
a placa de mármore sobre a
campa do CDS. Veremos se
Nuno Melo imita Lázaro se
o ressuscita. O PAN recebeu
o incisivo castigo das senhoras dos lulus fraldiqueiros e
dos gatos persas (aconselho
a leitura das Cartas Persas do
recentemente falecido historiador José Augusto França)
dado terem dado ouvidos aos
maridos caçadores e adeptos
da Festa Brava de um conjunto de abstrusas e até ofensivas
para o senso comum as propostas da senhora deputada
do partido cujo programa é
um gordo NULO. O Livre é um
manjerico na lapela do Partido
Socialista.
O Sr. Cotrim pode cantar
imitando um grouse numa
pastagem escocesa, tenho
curiosidade em perceber se
na prática é seguidor do pen-

sar de John Locke ou mera
capa de livro de citações do
Liberalismo. E, o CHEGA?
Cegou há pouco tempo, mas
conseguiu entre dois piscares
de olhos estilhaçar códigos e
convenções de mesura e protocolos políticos estribado nos
antagonismos localistas, nas
diferenças raciais e de entendimento da praxis do género.
Não será pera-doce na Assembleia da República em virtude
do intento de vitimização a
render votos nos mercados,
lares de idosos e na solidão
dos povoados, vilas e cidades.
Colocar no gelo o deputado escolhido para ocupar o lugar de
vice-presidente é erro a pagar
com língua de palmo futuramente.
A finalizar: no decurso da
campanha eleitoral li atentamente Nordeste as declarações dos candidatos do
distrito de Bragança. Fiquei
pasmado ante o supino descoco das propostas e promessas
dos indigitados pelos partidos
mais pequenos. Os leitores
não merecem e não mereciam
ler tantas e tantas inanidades
simbolizadas em cousas irrealizáveis, grávidas de vacuidade
e coloridas tontarias. Nós, leitores temos direito a não nos
ofenderem intelectualmente.
Fica o protesto.

