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A possibilidade de estu-
dar e prosseguir com os 
estudos universitários 

constitui uma das razões que 
têm adquirido alguma impor-
tância no contexto dos fluxos 
migratórios internacionais. 
Em Portugal existe um núme-
ro significativo de imigrantes 
provenientes, essencialmen-
te, dos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) que vieram para 
Portugal com intuito de ace-
derem às universidades. Mui-
tos regressaram para os seus 
países de origem; outros con-
cretizaram diferentes projec-
tos migratórios; uma parte si-
gnificativa acabou por fixar 
residência em Portugal. Não 
temos dados seguros sobre 
este tipo de imigração mas sa-
bemos que a larga maioria 
(aqueles com mais anos de re-
sidência) tem a nacionalidade 
portuguesa e trabalha em sec-
tores que exigem elevadas ha-
bilitações literárias. 

Esta dinâmica também 
tem lugar, com o devido rela-
tivismo, na Região Autónoma 
dos Açores. A Universidade 
dos Açores já teve mais de 60 
estudantes provenientes dos 
PALOP. Infelizmente, a aca-
demia açoriana perdeu esta 
dinâmica e esperamos viva-
mente que a possa recuperar 
nos próximos tempos. 

Por isso, hoje, trouxemos 
ao nosso leitor a entrevista 
com Ruth Lopes, uma estu-
dante universitária originária 
do concelho do Tarrafal (anti-
go campo de concentração), 
em Cabo Verde. Entre a ex-
pectativa do regresso e a pos-
sibilidade de trabalhar na sua 
área de formação, ela vai dan-
do o seu contributo em outras 
áreas de actividade profissio-
nal e tentando, todos os dias, 
esquivar-se às muitas dificul-
dades do quotidiano. 

Também pode ler nesta 
edição o jantar africano que 
decorreu no Praia do Pópulo 
onde o sabor exótico foi rei e 
rainha. O nosso trabalho é fa-
zer com que mais entidades 
possam realizar este tipo de 
actividade em que com recur-
so ao informalismo vamos 
criando espaços para a valori-
zação cultural. � 

Os Migrantes 
Estudantes

“Cabo Verde estará sempre 
presente na minha vida”

O que te fez vir para os Açores? 
O espírito de aventureira fez-

me sair de Cabo Verde. Queria vir 
para um sítio calmo e sair “debaixo 
das asas” dos meus pais. Então op-
tei por vir para os Açores. 

Quais foram as principais dificulda-
des que sentiste no início? 

Em termos de estudos senti 
um pouco de dificuldades na ma-
temática, pois vim com poucas 
bases e havia conteúdos que não 
tinha aprendido no liceu, em 
Cabo Verde. Esta situação dificul-
tou-me um bocado porque tam-
bém a turma era muito competi-
tiva e havia um certo egoísmo en-
tre os colegas. Eu vim para cá com 
um mês de aulas em atraso, com 
frequências para fazer e encon-
trava-me numa situação compli-
cada. Por sorte tive professores 
que compreenderam a minha si-
tuação e ajudaram-me a não de-
sistir. A partir daí comecei a ba-
talhar e tentei acompanhar o 
ritmo dos meus colegas. Adorei a 
universidade e os professores. 

A nível geral gosto de viver em 
São Miguel, é tudo muito calmo, 
pacífico e parecido com o lugar 
de onde vim, por isso, identifi-
co-me imenso com esta ilha e 
não tive grandes dificuldades de 
adaptação. 
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Calma e Pacífica são as palavras que utiliza para caracterizar a ilha de São Miguel

Quando chegaste à ilha qual foi a pri-
meira imagem que tiveste? 

Quando cá cheguei não apa-
nhei nenhum choque pois já tinha 
uma certa imagem de São Miguel. 
O meu namorado que, já se en-
contrava na ilha, tinha-me envia-

Ruth Lopes nasceu em 
Cabo Verde, no Tarrafal, 
ilha de Santiago. Há  anos 
veio para os Açores estudar 
e fez a licenciatura em 
Gestão, optando mais tarde 
por iniciar o mestrado em 
Ciências Económicas

NOTA DE ABERTURA

A propósito da visita da presiden-
te Dilma Rousseff a Portugal, o di-
rigente da Casa do Brasil em Lis-
boa, Carlos Viana, declarou que o 
Governo do Brasil deveria apoiar 
os programas de retorno voluntá-
rio actualmente utilizados por 
muitos imigrantes brasileiros em 
Portugal ou criar um programa 
próprio de ajuda. � 

Apoio ao retorno 
voluntário

Os trabalhadores imigrantes devem 
ter os mesmos direitos que os traba-
lhadores nacionais defendeu o Par-
lamento Europeu ao votar uma pro-
posta de directiva que visa instituir 
um procedimento de “autorização 
única de residência e trabalho” para 
imigrantes legais e conferir-lhes um 
conjunto comum de direitos em 
toda a UE. � 

Direitos iguais para 
trabalhadores

A Associação dos Imigrantes nos 
Açores foi, no dia  de Março, à Es-
cola Básica e Secundária de Vila 
Franca do Campo falar sobre a imi-
gração, racismo e interculturalidade. 
A sessão foi dada por Leoter Viegas e 
o público era constituído por alunos 
do º ano da disciplina de Cidada-
nia, leccionada pela professora Só-
nia Santos. � 

AIPA 
vai à escola 

 A AIPA recebeu, no passado dia , a 
visita de uma comitiva do consulado 
de Angola, sedeado em Lisboa. A co-
mitiva fazia-se acompanhar pela Sr.ª 
Cônsul Geral Dr.ª Cecilia Baptista e 
pelo Sr. Vice-Cônsul Afonso José. 
Esta deslocação teve por objectivo a 
realização de diversos actos consula-
res nos três pólos da AIPA.  � 

Visita do consulado 
de Angola

Verde. Estou constantemente em 
contacto com a minha família, 
para saber novidades acerca do 
desenvolvimento do meu conce-
lho e do sítio onde nasci. E é desta 
forma que tento nunca me desli-
gar de Cabo Verde, porque é a ter-
ra onde nasci e o lugar onde pre-
tendo um dia regressar. 

E do que é que sentes mais saudades 
de Cabo Verde? 

Eu de lá sinto bastantes sau-
dades da gastronomia, do cari-
nho das pessoas, o lar da minha 
casa, a minha praia, enfim de 
imensas coisas. 

Qual é a diferença que fazes entre o 
povo cabo-verdiano e o açoriano? 

Eu sinto que o povo de Cabo 
Verde é muito mais acolhedor, 
simpático, são pessoas mais calo-
rosas e atenciosas. Não digo que cá 
não haja pessoas assim mas, exis-
tem diferenças. Quando chega-
mos cá, por exemplo, sentimos 
que as pessoas são mais frias. En-
quanto lá somos capazes de abra-
çar e beijar uma pessoa amiga, 
aqui limitamo-nos porque podem 
interpretar de outra maneira. 

Quais as perspectivas que tens para o 
futuro? 

Em termos de perspectivas para 
o futuro não tenho muitas esco-
lhas. Estou a um mês de terminar o 
mestrado e encontro-me desem-
pregada, porque infelizmente não 
encontro trabalho na minha área. 
Então, as hipóteses que tenho são: 
ou fico cá a trabalhar na área da 
restauração que, é a única área 
onde consigo emprego, ou então 
vou para minha terra e com um 
pouco de esforço talvez consiga um 
trabalho em Gestão. Se conseguir 
algo em São Miguel que me ama-
dureça profissionalmente, sou ca-
paz de ficar por cá. � 

B.I 
Nome: Ruth Lopes 
Idade:  anos 
Nacionalidade: Cabo-verdiana 
Formação Académica: Actualmente 
no º ano de mestrado em Ciências 
Económicas e Empresariais 
Lema de Vida: ‘Viver cada dia como 
se fosse o último’ 
Passatempo Favorito: Fazer com-
pras e passear 

do fotografias e falado sobre os 
Açores. De início estranhei um 
pouco o sotaque micaelense, o cli-
ma muito húmido e as praias. 

E sentiste-te bem acolhida pelos aço-
rianos? 

Existem sempre aquelas pes-
soas que discriminam mas, de um 
modo geral, os açorianos trata-
ram-me bem, senti-me bem aco-
lhida e já fiz grandes amizades 
que, são para o resto da vida. 

Como está agora a tua relação com 
Cabo Verde? 

  Cabo Verde estará sempre pre-
sente na minha vida. Tento estar 
actualizada e a par do que se passa 
na minha terra, tanto é que todas 
as semanas visito sites e vejo as ca-
pas de jornais e revistas de Cabo 

DIREITOS RESERVADOS

A Universidade dos 
Açores já teve mais de 
 estudantes prove-
nientes dos PALOP. 
Infelizmente, a acade-
mia açoriana perdeu 
esta dinâmica...
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“Culinárias e Culturas Africanas”

O Pópulo Café, em parce-
ria com a AIPA, promo-
veu no passado sábado 

um jantar africano, sob o tema 
“Culinárias e Culturas Africanas”. 

Clemente Fernandes, gerente 
do estabelecimento, explicou-nos 
que o Pópulo Café tem por objec-
tivo fazer jantares temáticos para 
dar a conhecer e desenvolver ou-
tras gastronomias em São Mi-
guel. A escolha de África para co-
meço desta iniciativa deve-se ao 
facto de nos Açores existir uma 
grande comunidade africana, 
mas também de pessoas que vi-
veram ou que têm familiares na-
quele continente. Foi, por isso, 
segundo Clemente Fernandes, 
“uma aposta segura”, pois há na 

ilha uma grande apetência pela 
culinária africana. Quanto à 
ementa que, continha pratos 
como o caril de peixe, a galinha 
com amendoim e a cachupa, esta 
foi confeccionada por Antonieta 
Pimentel e abrangeu vários paí-
ses de África. 

“A parceria com a Associação 
dos Imigrantes nos Açores sur-
giu, melhor do que ninguém, no 
sentido de nos ajudar a montar a 
logística da organização, em al-
guma dinâmica da decoração, 
pessoas a convidar, nomeada-
mente a cozinheira, e eventuais 
músicos”, referiu Clemente Fer-
nandes. 

Cerca de 60 participantes e 
perto de 50 reservas obrigatoria-
mente recusadas foi o resultado 
da primeira experiência de jan-
tares temáticos no Pópulo Café. 
Satisfeito com este desfecho, o 
gerente do estabelecimento, 
acrescentou que o “Culinárias e 

Culturas Africanas” será “um 
jantar para se repetir com algu-
ma frequência, dado os seguido-
res que tem”. 

Inserida nesta iniciativa do 
Pópulo Café, houve também, 
nesta noite, a inauguração da 
instalação da exposição de foto-
grafias “Olhares Sem Frontei-
ras”, do concurso da 1ª edição, 
realizado em 2008. A sessão de 
inauguração contou com a pre-
sença do presidente da AIPA, 
Paulo Mendes, de José Franco, 
presidente da AFAA, Ana Pau-
la Borges, em representação da 
Direcção Regional das Comuni-
dades e ainda de autores das fo-
tografias premiadas em apre-
sentação. 

A exposição irá estar patente 
no Pópulo Café até ao dia 16 de 
Abril e pode ser visitada no ho-
rário normal de funcionamento 
daquele estabelecimento, entre 
as 8h30 e a 1h00. � 

NELSON DAVID

Inauguração da exposição 
de Alex da Silva
A AIPA promoveu uma exposi-
ção de pintura do artista Alex da 
Silva, intitulada “Nascer, Copu-
lar e Morrer”. 

A inauguração aconteceu no 
passado dia 25 de Março e con-
tou com inúmeros convidados e 
amigos do artista angola-
no/cabo-verdiano. A sessão de 
abertura foi presidida por Rui 
Bettencourt, Director Regional 
do Trabalho, Qualificação Pro-

fissional e Defesa do Consumi-
dor, em representação do gover-
no regional. 

Estes quadros que, segundo 
o artista, reflectem a condição 
humana, estão patentes na Ga-
leria Arco 8, até ao dia 9 de 
Abril. 

A iniciativa contou com o 
apoio da Direcção Regional das 
Comunidades e da Câmara  Mu-
nicipal de Ponta Delgada. � 

Duas turmas visitam a sede da AIPA
Nos dias 15 e 16 de Março, a AIPA 
recebeu a visita de duas turmas 
do 11º ano, do Curso de Técnicas 
de Acção Social, da Escola Do-
mingos Rebelo. 

Emanuel Medeiros, o profes-
sor que lecciona a disciplina Prá-
ticas de Acção Social, referiu que 
o objectivo desta visita de estudo, 
no âmbito do tema das Minorias 
Étnicas, era o de “dar a conhecer 
aos alunos o trabalho que a insti-
tuição faz e as acções que imple-
menta, no sentido de possibili-
tar uma melhor integração dos 
imigrantes nos Açores”. O docen-
te mostrou-se satisfeito com a vi-

sita e com o empenho dos alunos. 
 Conversámos com duas alu-

nas destas turmas e estas mostra-
ram-se surpreendidas com os 
serviços que a associação presta à 
comunidade imigrante. Sara Tei-
xeira considerou a visita de estu-
do muito importante, referindo 
que “se deve começar pela mu-
dança das mentalidades mais jo-
vens.” Beatriz Melo, por seu tur-
no, mostrou-se surpresa com o 
número de imigrantes que temos 
nos Açores, “é importante aju-
darmos estas pessoas, pois nós 
também já tivemos familiares no 
estrangeiro”, acrescentou. � 

“Olhares sem Fronteiras”
A AIPA relembra que, até ao dia 1 
de Maio, estão abertas as candi-
daturas para a ª edição do con-
curso de fotografia “Olhares Sem 
Fronteiras”. Captar as várias ma-
nifestações da diversidade e diá-

logo intercultural que, dentro 
das especificidades dos Açores, 
têm estado presentes do Corvo a 
Santa Maria, constitui o principal 
objectivo do concurso. Para mais 
informações visite-nos. � 

CONCURSO

“Diversidade vista pelos mais novos”
Avisa-se a todos os alunos matricu-
lados no º ciclo do ensino Básico e 
Secundário da Região Autónoma 
dos Açores que, até ao dia 1 de 
Maio, estão abertas as inscrições 
para o concurso “A Diversidade vis-

ta pelos mais novos”. Podem con-
correr com trabalhos nas áreas da 
pintura, desenho, poesia ou prosa e 
aos três melhores classificados se-
rão atribuídos prémios. Consulte o 
regulamento na nossa página. � 

CONCURSO 
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O traje africano fez parte da decoração do jantar

O Pópulo café tem vindo 
a desenvolver actividades 
temáticas 

O espaço TIC foi criado em 

DIREITOS RESERVADOS

Estatística do Espaço TIC AIPAçores
Em 2010, o Espaço TIC AIPAço-
res registou um total de 4217 fre-
quências, enquanto em 2009 
frequentaram 2715 pessoas. 
Este valor representa um acrés-
cimo de 1502 frequências, o que 
corresponde a uma percenta-
gem de 55,32%. 

O espaço é frequentado por 
87,7% de homens e 12,3% de mu-
lheres. Na sua maioria, são cida-
dãos portugueses (46,7%), segui-
dos de cabo-verdianos (15,5%), 
Brasil (8,6%), Nigéria (8.7%), Gui-
né-bissau (3.3%) e  outros (17.2%). 

O Espaço TIC AIPAçores é 
uma estrutura que surgiu através 
de um protocolo entre a Direcção 
Regional de Ciência, Tecnologia 

e Equipamentos e a Associação 
dos Imigrantes nos Açores (AI-
PA), no âmbito da Tipologia A - 
“Apoio ao funcionamento e ma-
nutenção de Espaços TIC”, da 
medida 6.2.1- “Criação, Desen-
volvimento e Manutenção de Es-
paços TIC Permanentes” e do 
Eixo 6.2 - “Melhoria das acessibi-
lidades às Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação”, do Pro-
grama 6 - Desenvolvimento das 
Tecnologias de Informação e Co-
municação (PRATICA). 

Está localizado na Rua do 
Mercado, nº 53H, em Ponta Del-
gada e funciona de segunda à sex-
ta-feira das 9:00h às 12:30h e das 
14:00h às 17:30h. � 

O artista expôs pela primeira vez em São Miguel 

NELSON DAVID


