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RUMOS CRUZADOS QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2011 

Na presente edição dos 
Rumos Cruzados, da-
mos especial desta-

que à realização da tarde cul-
tural, no passado domingo, 
nas portas da cidade que, 
marcou simbolicamente o 
Dia Internacional da Luta 
pela Eliminação da Discri-
minação Racial. A partir 
deste editorial, queremos 
publicamente agradecer à 
escola EPROSEC, nomeada-
mente, aos alunos da turma 
de organização de eventos e 
de Animação Cultural que 
foram as almas do evento. 
Deram sugestões, vestiram-
se de diferentes raças e cre-
dos, dançaram e partilha-
ram, com muitas das deze-
nas de pessoas que se 
deslocaram ao centro da ci-
dade, as suas visões sobre o 
tema. O tempo não ajudou, 
mas foi-nos ainda assim pos-
sível transmitir a mensagem: 
Racismo, aqui não! 

Obrigado ainda aos res-
tantes parceiros: Bora lá To-
car, Ciro, Jaime Goth, Arris-
ca, Cresaçor e Associação 
Novo Dia. 

Nesta edição, pode ainda 
ler na rubrica, rostos de imi-
gração, uma saborosa e esti-
mulante entrevista com um 
imigrante cubano que, à se-
melhança de tantos outros, 
dá um contributo valioso à 
região. Também trouxemos 
até si uma entrevista com o 
artista plástico, Alex da Sil-
va que, inaugurará uma ex-
posição, intitulada “Nascer, 
Copular e Morrer”, no próxi-
mo dia 25 de Março, na Ga-
leria Arco 8. Através desta 
entrevista ficará a conhecer 
o seu percurso artístico e o 
porquê do tema desta expo-
sição. 

São identidades, são per-
cursos e olhares diferentes 
e, simultaneamente, cruza-
dos que sustentam este su-
plemento “Rumos Cruza-
dos”. � 

Identidades 
Cruzadas

“Nascer, Copular e Morrer”
Alex da Silva Barbosa An-

drade nasceu a 16 de Abril 
de 1974 em Luanda, An-

gola, e cresceu em Cabo Verde. 
Hoje, vive e trabalha entre as 
ilhas crioulas e Roterdão, Holan-
da. Em 1999, graduou-se com 
honra na Academia Willem de 
Kooning de Arte e Arquitectura 
em Roterdão e, em 2000, fez uma 
pós-graduação na Academia Mi-
nerva, em Groningen. Entre 1997 
e 1998, Alex da Silva fez o progra-
ma Erasmus Sócrates, durante 
três meses, na Universidade de 
Belas Artes Alonso Cano, em 
Granada, Espanha. 

O artista plástico expõe os seus 
trabalhos desde 1992, em exposi-
ções colectivas, e desde 1997 em 
exposições individuais. Os seus 
quadros passaram por países 
como Cabo Verde, Holanda, Es-
panha, França, Alemanha, Por-
tugal e Senegal. Alex da Silva tem 
também alguns catálogos e livros 
publicados desde 1999. 

É este o artista que pela pri-
meira vez irá expor os seus qua-
dros, em Ponta Delgada, numa 
exposição intitulada “Nascer, Co-
pular e Morrer”, patente na Gale-
ria Arco 8, de 25 de Março a 9 de 
Abril. 

 
A exposição tem como título “Nas-

cer, Copular e Morrer”. Em que é que 
se inspirou para este tema? 

Para este título inspirei-me 
num poema do poeta inglês, T.S. 
Eliot, em que ele escreve sobre 
isto e é uma síntese que me inte-
ressa bastante. 

O que é pretende transmitir nos 
seus quadros? 

A minha pintura reflecte a con-
dição humana e o que me atrai são 
os contrastes e as contradições 
existentes. Depois, a visão criada 
entre o espectador e os quadros 
será íntima, de cada pessoa. 
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A inauguração da exposição realizar-se-á no dia  de Março a partir das 1h

Pode resumir-nos um pouco do seu 
percurso artístico? 

Em Cabo Verde, onde cresci, co-
mecei desde muito jovem a dese-
nhar e a pintar. Posteriormente, fui 
para Holanda onde iniciei os meus 
estudos. Comecei por estudar bio-
logia marinha porque sempre gos-
tei do mar, mas depois desisti do 
curso e fiz uma licenciatura em Be-
las Artes e um mestrado em crítica 
da Arte. E, desta forma, tenho de-
dicado a minha vida à pintura des-
de há cerca de 20 anos. Também já 
fiz catálogos, vídeos e documentá-
rios. Mas, é a pintura que me dá 
grande satisfação, porque é o teste-
munho mais antigo de qualquer ci-

vilização. A pintura é um talento 
muito forte e uma das linguagens 
artísticas que mais trabalho dá. 

E que balanço faz deste percurso? 
O balanço que faço é positivo 

porque eu me considero em har-
monia. A pintura é quase como 
que uma meditação. Há certa-
mente um confronto entre a 
mente que, normalmente é sem-
pre turbulenta e a alma que está 
em paz. Então, é o conflito entre a 
mente e a alma que cultiva este 
sucesso artístico e, por isso, a pin-
tura dá-me o equilíbrio que 
transmite esta felicidade. 

Que expectativas tem em relação a 
estas duas semanas de exposição? 

Eu nunca tenho expectativas. 
Acredito sim na força e na quali-
dade do trabalho que, para mim, 
são as coisas mais importantes. 
No fundo, tudo é uma partilha e 
eu estou aqui também para rece-
ber alguma coisa. Levarei comigo 
reflexões, análises que eu vou fa-
zer e que futuramente também 
vão ser motivos de inspirações 
para o meu trabalho. Há sempre 
um movimento e eu nunca paro, 
pois quando viajo em trabalho, 
procuro inspiração para outro. 
Quando se faz uma coisa que se 
gosta, não se pode chamar de tra-
balho, para mim é mais uma di-
versão. � 

NOTA DE ABERTURA

Aos presentes foram distribuídas 
T-Shirts que representaram o lema 
da actividade. Neste símbolo, temos 
o diálogo entre os dois polvos (Qual 
é a tua raça? - Raça humana) e o 
lema “Racismo, aqui não”. Com isto 
quisemos incentivar as pessoas a va-
lorizarem a igualdade e a descons-
truírem a noção de raça. � 

Distribuição 
de T-Shirts

A Escola EPROSEC, a grande parceira 
neste evento, disponibilizou ainda 
os seus alunos da turma de Anima-
ção Cultural. 
Estes animadores, encontravam-se 
vestidos com roupas representativas 
das diversas nacionalidades que te-
mos nos Açores e desta forma dan-
çaram, actuaram e animaram o pú-
blico presente. � 

Flash Dance com 
os animadores

A tarde cultural alusiva ao dia inter-
nacional da luta contra o racismo 
iniciou com uma sessão de abertura 
que deu lugar aos discursos da Di-
rectora Regional da Igualdade e de 
Oportunidades, do Dr. Paulo Men-
des, do vice-presidente da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada e da 
directora da Escola Profissional 
EPROSEC. � 

Sessão 
de Abertura

Com o intuito partilhar com o públi-
co a diversidade cultural, a turma de 
Organização de Eventos também 
elaborou uma exposição com vários 
objectos culturais caracterizadores 
de países como a Ucrânia, Brasil, Pa-
quistão e Cabo Verde. Estes objec-
tos, como os panos bordados à mão, 
as estátuas e os utensílios domésti-
cos, foram cedidos por vários imi-
grantes. � 

Expositores 
interculturais 
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O tempo não ajudou, 
mas foi-nos ainda assim 
possível transmitir a 
mensagem: Racismo, 
aqui não! 
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“Levei uma injecção de vida” 

Como foi a sua vinda para os Açores? 
Eu vim para cá com um grupo 

de cubanos a convite do arquitec-
to Jaime Veiga para fazermos a 
abertura da discoteca El Cubani-
to. Depois, continuamos a traba-
lhar para ele e fizemos também a 
abertura do seu restaurante de co-
mida latina e mexicana, o La Cu-
caratcha. E, assim, com o passar 
do tempo obtivemos a autorização 
de residência que nos permitia 
trabalhar e aqui estou. 

E como foram os primeiros tempos 
aqui? 

No início tinham-nos dito que 
íamos para o Algarve, por isso, fi-
quei um pouco confuso. Só soube 

cante porque em Cuba não há ra-
ças, somos todos iguais. No entan-
to, gostei de São Miguel e já visitei 
duas ou três ilhas do arquipélago. 
Já fiz muitas amizades aqui na ilha, 
sobretudo, na minha área. Eu fui 
contratado por Michael, proprietá-
rio do restaurante Colégio 27 e, 
através de Alfredo Molina, também 
cubano, formamos a banda “Mes-
cla” e tinha este nome porque era 
formada por gente de vários países, 
os quais ofereciam conhecimento e 
a sua cultura ao povo açoriano. Tí-
nhamos um sueco, o Mike, Paulo 
Vicente, um pianista, Diego, um 
baterista brasileiro, Alfredo, Pedro 
Machado, um baixista e guitarrista, 
e eu que tocava trompete. Hoje já 
não faço parte de nenhuma banda 
porque não posso, pois estou a ten-
tar reformar-me mas, se me convi-
dam vou para não ficar aborreci-
do. Agora trabalho por amor à arte. 

Veio sozinho para os Açores? 
Sim, vim sozinho e, por vezes, 

até sinto medo porque a solidão 
não é boa companheira. 

Que  relação mantém com Cuba nes-
te momento? 

Eu sempre tive boa relação 
com o meu país. Nós, os cubanos, 
temos uma coisa muito singular, 
é que quando saímos da nossa 
terra, independente da situação, 
queremos logo regressar de vi-
sita ao país, pois sentimos falta 
daquele açúcar de cana, do sol, 
praia e da forma de ser dos cuba-
nos (muito hospitaleiros). Ainda 
este ano estive em Cuba e para 
mim foi o melhor ano em cinco 
anos, porque tive a sorte de ver o 
meu filho e conheci os meus dois 
netos. Foi como se levasse uma 
injecção de vida. 

  Como vê o panorama musical dos 
Açores? 

 Infelizmente, aqui não há vida 
para um músico. Acho que já é a 
altura dos dirigentes da cultura 
açoriana criarem, em Ponta Del-
gada, uma orquestra. Aqui há 
bons músicos açorianos, mas que 
têm de fazer um grande esforço 
para se manterem. � 

Uma novidade na ilha
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“Tomar café com... 
as Migrações”
A Câmara Municipal da Ribei-
ra Grande volta este ano a cele-
brar a entrada da Primavera 
com muita cultura, com a reali-
zação de mais uma edição da 
Primarte. 

Nesta edição volta a acontecer 
a iniciativa “Tomar café com… as 
Migrações”, que permitirá a in-
teracção do público com perso-
nalidades, instituições e histó-
rias. Uma rica conversa informal, 
com a Associação de Emigrantes 

dos Açores, a Associação de Imi-
grantes nos Açores, o Centro de 
Apoio ao Imigrante e o Museu da 
Emigração Açoriana, a decorrer 
no dia 23 de Março, no Teatro Ri-
beiragrandense. 

Esta iniciativa iniciou-se a 21 
de Março e terminará no dia 3 de 
Abril, com vários eventos dedica-
dos ao teatro, à música, ao cine-
ma e à literatura, a terem lugar, 
na sua maioria, no emblemático 
Teatro Ribeiragrandense. � 

Novo nome, nova ementa
Waheed Zaman Raja é um pa-
quistanês que reside nos Açores 
há cerca de 9 anos e é empresário 
na ilha de São Miguel no ramo da 
restauração. Waheed montou o 
seu restaurante de comida italia-
na,  Bella Italia, há quase 6 anos. 
Hoje, o restaurante apresenta um 
novo nome e uma nova ementa. 
Segundo Waheed, os clientes co-
meçaram a pedir comidas paquis-
tanesas e indianas e foi a partir 
deste pedido que decidiu criar 
uma nova ementa para o restau-
rante e também um novo nome. 
Agora, para além de comidas ita-
lianas, o restaurante está a servir 
pratos paquistaneses e indianos e 

tem como nome Bella Italia Maha 
Raja. Waheed Raja confessa que a 
publicidade a esta modificação no 
restaurante não tem sido muita, 
contudo “já existem pessoas que 
têm aderido à nova ementa e têm 
gostado. Com a crise que aí anda o 
restaurante até tem estado num 
bom caminho”. 

Shami Kabab, Chicken Barya-
ni, Samosa, pão paquistanês e 
Chana Chat são algumas das igua-
rias que preenchem esta nova 
ementa. Para quem tem curiosi-
dade em provar os sabores orien-
tais, o Bella Italia Maha Raja en-
contra-se situado na Travessa dos 
Henriques em Ponta Delgada. � 

As várias actuações 
Não seria esta uma tarde dife-
rente e animada sem as actua-
ções dos grupos musicais e de 
dança. Após a sessão de abertu-
ra, tivemos as actuações de Jai-
me Goth e a sua banda, Ciro e de 

Miguel Oliveira. Estes músicos 
souberam animar o público com 
as suas melodias. Os grupos Bo-
ra Lá Tocar e da Capoeira tam-
bém quiseram com os seus rit-
mos dizer: Racismo, Aqui não! 

TARDE CULTURAL 

Estátuas vivas
Todos os povos e nações têm as 
suas referências histórias e cultu-
rais, que fomentam o diálogo com 
o outro. Os alunos da EPROSEC qui-
seram fazer estátuas vivas com 
base em algumas figuras de refe-

rência: Pelé, um herói do Brasil, 
Agostinho Neto, o primeiro presi-
dente de Angola e Amílcar Cabral, 
um libertador de Guiné-Bissau. 
Muitos foram os curiosos que não 
resistiram em tirar uma fotografia. 

TARDE CULTURAL

Dedicou a sua vida à música

Divulgue junto das escolas
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A diversidade vista pelos mais novos
Até ao dia 31 de Maio estão aber-
tas inscrições para a II edição do 
concurso “A Diversidade vista pe-
los mais novos”. À semelhança da 
I edição, esta iniciativa destina-se 
a todos os alunos matriculados 
no 3º ciclo do ensino Básico e Se-
cundário da Região Autónoma 
dos Açores. O tema do concurso é 
a diversidade cultural e os alunos 
poderão concorrer com trabalhos 
nas áreas de pintura, desenho, 
poesia ou prosa. Aos três melho-
res trabalhos serão atribuídos os 
seguintes prémios: um computa-
dor portátil ao vencedor, uma 

máquina fotográfica ao segundo 
classificado e um leitor MP4 para 
o terceiro lugar. 

A iniciativa é promovida no 
âmbito do projecto “ Desenvol-
vimento do Projectos Municipais 
para a Promoção da Intercultu-
ralidade” e financiado pelo 
FEINPT - Fundo Europeu para a 
Integração de Nacionais de Paí-
ses Terceiros - e ACIDI, I.P. 

Para mais informações contac-
te-nos através dos números: 
296286365/296288001 ou tenha 
acesso ao regulamento do concur-
so em www.aipa-azores.com � 

Iniciativa da C. M. da Ribeira Grande
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que vinha para os Açores no dia em 
que fui fazer a carta de solicitação 
na Embaixada de Portugal em 
Cuba. Chegamos no dia 16 de Agos-
to pela manhã e desde esse dia a mi-
nha vida foi só trabalho aqui nos 
Açores. Os primeiros meses foram 

um pouco complicados, eu senti-
me como alguém que tivesse fugido 
do seu país e, também, quase hu-
milhado porque há uma classe aqui 
que rejeita a pessoa de cor e con-
frontei-me com situações de rejei-
ção. Para mim, isto foi muito cho-

Nome: José Francisco Barani Martinez 
Idade: 1 anos 
Nacionalidade: Matança (Cuba) 
Actividade Profissional: Músico 
Lema de Vida: “Viver considerando 
as pessoas para que eu possa 
ser considerado” 
Passatempos Favoritos: Leitura
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