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RUMOS CRUZADOS QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2011 

Os festejos da Páscoa 
variam em todo o 
mundo, de país para 

país, consoante a religião, as 
tradições, e em datas distin-
tas. 

Os Açores albergam mais 
de 4 mil imigrantes de diver-
sas nacionalidades, com as 
suas origens próprias e com 
maneiras muito distintas de 
celebrar esta data tão impor-
tante como a Páscoa. É numa 
época como esta que o imi-
grante sente mais a ausência 
da sua terra, da sua família e 
das tradições. 

Nesta edição dos Rumos 
Cruzados damos ao leitor a 
possibilidade de conhecer as 
tradições pascais de países 
como Índia, Brasil, Cabo 
Verde, Ucrânia, França e 
Angola, que têm em comum 
os festejos entre família e 
amigos. E como este suple-
mento pretende dar a conhe-
cer olhares e percursos que 
dão corpo à diversidade que 
temos nos Açores, trouxemos 
até dois rostos de imigração: 
Jorge Silva e Tatiana Correia. 

Jorge é um guineense que 
desde muito cedo dedicou a 
sua vida ao futebol. Foi a car-
reira futebolística que aos 16 
anos o trouxe a Portugal. Já 
passou por muitas localida-
des do país, Açores e Madei-
ra. Hoje encontra-se em 
França, longe de Guiné-Bis-
sau, mas com uma grande 
vontade de ajudar no desen-
volvimento do seu país. Ta-
tiana Correia nasceu na Le-
tónia e reside nos Açores há 7 
anos. Apaixonada pela ilha 
de São Miguel, onde já teve 
dois filhos, Tatiana não pensa 
regressar à sua terra natal. 

 Leia ainda nesta publica-
ção um projecto que a Escola 
Superior de Educação do Ins-
tituto Politécnico de Santa-
rém (SAN - ESE) está a orga-
nizar. “Um livro para São To-
mé” consiste numa campanha 
de recolha de livros que serão 
enviados para as escolas de 
São Tomé. Saiba como parti-
cipar.  � 

A Páscoa 
do Mundo 

“Tenho de contribuir 
para o bem do meu país” 

Conte-nos um pouco do seu percur-
so migratório. 

Há 28 anos saí de Guiné-Bis-
sau e vim para Portugal jogar na 
equipa júnior do Sporting. Era 
muito jovem, mas apesar disso 
integrei-me facilmente e adap-
tei-me ao país. Depois passei pelo 
arquipélago da Madeira onde fui 
jogador do Porto Santo. Mais tar-
de vim viver para os Açores por-
que fui convidado para jogar no 
Clube Santa Clara. 

Como surgiu o gosto pelo futebol? 
O gosto surgiu em criança, como 

um menino de África que joga na 
rua com uma bola de trapos. 

Quando veio para cá como estavam 
os Açores em termos futebolísticos? 

Eu vim para São Miguel há 
cerca de 11 anos e nessa época o 
futebol era levado mais a sério 
nos Açores. O Santa Clara estava 
na 3ª divisão e o estádio enchia de 
adeptos. 

No início teve dificuldades de adap-
tação? 

Eu não tive grandes dificulda-
des de adaptação. Com a minha 
alegria, simpatia e com a minha 
maneira de comunicar com as 
pessoas adaptei-me facilmente 
aos açorianos e à ilha. Mas tam-
bém já estava habituado a viajar e 
a viver em diversos sítios. Actual-
mente ainda viajo muito porque 
estou em França a trabalhar. 
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Está longe da Guiné-Bissau mas com uma grande vontade de ajudar o seu país

Falando no seu país gostaria de re-
gressar? 

Regressar a Guiné para cons-
truir uma nova vida, não. Mas 
voltar para investir e para ajudar 
a desenvolver a minha terra, aí 
sim. E é o que estou a fazer ac-
tualmente, porque estou para 

Jorge Silva é um 
guineense que desde cedo 
dedicou a sua vida ao 
futebol. Foi com a carreira 
futebolística que aos 1 
anos iniciou o seu processo 
de imigração

NOTA DE ABERTURA

A população indiana que segue a re-
ligião hindu promove o festival Holi 
na época da Páscoa, para lembrar 
como o deus Krishna apareceu. As 
pessoas dançam, tocam flautas e fa-
zem comidas especiais. Então é hora 
de visitar os amigos e experimentar 
o que cada um preparou. O dono da 
casa costuma marcar a testa dos seus 
convidados com pó colorido. � 

A Páscoa 
na Índia 

“A Páscoa no Brasil é comemorada 
com a família e amigos. Fazemos um 
almoço especial com uma mesa farta 
de comida. Os pratos são todos prepa-
rados com marisco, pois por motivos 
religiosos temos a tradição de não co-
mer carne no Domingo de Páscoa. 
Neste dia, as crianças têm, como brin-
des, ovos de chocolate.” � 

Brasil com 
Lilian Lisboa 

“A Páscoa mantém-se, para muitos 
cabo-verdianos, como uma época em 
que o conceito de união familiar se 
acentua. Há bem pouco tempo a tra-
dição era reunir em volta de um apu-
rado “guisado” de carne (caprina ou 
de aves) e de uma deliciosa sobreme-
sa - doce de papaia. Hoje já se vêem 
os típicos ovos de Páscoa, os coelhos 
de chocolate e as amêndoas.”  � 

Cabo Verde com 
Patrícia Rocha

“Em França, a Páscoa é um cruza-
mento entre religião, gastronomia e 
jogos infantis. Para os crentes, como 
para os não-crentes, é uma festa que 
dá oportunidade de reunir toda a fa-
mília em redor de uma mesa decora-
da com ovos pintados, para se parti-
lhar um bom borrego assado, ovos 
de chocolate (se as crianças conse-
guirem encontrá-los no quintal!). 
São, simplesmente, momentos de 
grande união.” � 

França com 
Amandine Turchet

que eu assumi quando deixei de jo-
gar futebol: tenho que contribuir, 
seja no que for, para o bem do meu 
país. Cada vez que vou à Guiné-
Bissau levo malas e caixas com 
roupas usadas para distribuir aos 
mais pobres. Eles agradecem 
imenso e é bom ouvir um obrigado, 
pois dá mais vontade de ajudar. 

Quando saiu da sua terra sentiu 
com certeza saudades. Do que sentiu 
mais falta? 

Eu tenho saudades de quase 
tudo: dos meus amigos de infân-
cia que deixei, do cheiro da terra 
de África, daquela fruta, como a 
manga, que cai e uma pessoa apa-
nha e come. Tenho muitas sauda-
des de tudo isso. 

Disse há pouco que está actualmen-
te a trabalhar em França. Como surgiu 
essa oportunidade? 

Eu estava cá a treinar a equi-
pa sénior do Clube Águia dos Ar-
rifes e através de um primo meu 
que estava em França surgiu-me 
a oportunidade de ir para lá trei-
nar uma equipa. 

E pensa voltar para os Açores? 
Eu penso sempre em voltar 

para os Açores. Ponta Delgada é 
uma cidade onde fui muito bem 
recebido, é onde tenho a minha 
mulher, o meu filho e a minha 
casa. Desde o dia em que pisei o 
aeroporto desta ilha considerei-a 
logo como sendo a minha segun-
da casa, porque é onde me sinto 
bem, onde as pessoas me respei-
tam e já me conhecem. 

Tendo em conta que é uma pessoa 
que viaja muito e que já viveu em mui-
tos lugares, como se define agora? 

Eu neste momento defino-me 
como um cidadão do mundo. 
Onde estou sinto-me bem, onde 
vou ou passo, as pessoas tratam-
me bem e eu respeito-as. � 

Nesta edição dos Rumos 
Cruzados damos ao lei-
tor a possibilidade de 
conhecer as tradições 
pascais de países como 
Índia, Brasil, Cabo 
Verde, Ucrânia, França 
e Angola 

abrir um negócio na Guiné-Bis-
sau. 

Sente-se bastante ligado com a sua 
terra natal? 

Sim, até porque tenho lá al-
guns dos meus irmãos, sobrinhos 
e estou sempre a ajudá-los. Eu 
não quero perder esta relação que 
tenho com a minha terra e por 
isso serei um dos que vai ajudar 
a construir a Guiné-Bissau. Eu 
quero trabalhar para ajudar as 
crianças que estão a passar fome 
e que andam descalças. 

Tem uma grande vontade de ajudar 
a Guiné-Bissau? 

Sim, essa é uma necessidade 

B.I. 
 
Nome: Jorge Humberto Gil da Silva 
Idade:  anos 
Profissão: Profissional de futebol 
Lema de Vida: Paz e Amor 
Passatempo Favorito: Futebol

NELSON DAVID
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Adora a ilha e não pensa em regressar

 Como foi a sua vinda para os Aço-
res? 

A minha vinda para cá foi es-
pontânea. Saí da Letónia e em 
princípio vinha para São Miguel 
de férias. No entanto gostei da 
ilha e acabei por ficar cá a residir. 

No início sentiu algumas dificulda-
des de adaptação? 

Eu não senti muitas dificulda-
des, nem com a língua. A minha 
integração foi muito fácil, porque 
adorei a ilha. Quando cheguei cá 
e conheci São Miguel achei que os 
cinco elementos estavam cá, o 
ideal que tanto queria. 

Tem três filhos. Nasceram todos cá? 
Não. A mais velha, que tem 12 

anos, nasceu na Letónia e está cá 
há um ano. 

ferente e muito rica. Existem al-
gumas tradições que não se en-
contram em mais parte nenhuma 
do mundo, como por exemplo as 
festas do Santo Cristo. 

Sente que os Açores são muito di-
ferentes do seu país? 

Em termos de desenvolvimen-
to da educação e de alguns servi-
ços tem algumas diferenças. 

Do que é que sente mais saudades 
da sua terra? 

Eu tenho ido visitar a minha 
terra natal, mas sinto sempre 
saudades, sobretudo dos meus 
pais, amigos e de alguma comi-
da que aqui não se encontra, 
como é o caso do pão preto. 

Disse-nos que estudou Psicologia. 
Encontrou emprego aqui na sua área? 

Não encontrei, nem quero en-
contrar emprego na área que es-
tudei. Tudo nesta vida tem início, 
meio e o fim e já me desenvolvi 
neste ramo como eu queria. Tam-
bém tive uma fase complicada na 

minha vida que me impossibili-
tou ajudar as pessoas, pois tinha 
de me ajudar a mim própria. 
Como é que uma pessoa com pro-
blemas poderia ajudar a resolver 
os problemas dos outros? Assim, 
acabei por desistir de Psicologia e 
hoje não tenho remorsos por isso. 

E o que faz actualmente? 
Neste momento eu estou a tra-

balhar como empregada de mesa 
num restaurante italiano e estou 
a gostar. É mais uma cultura que 
há nos Açores (a italiana) e é mui-
to enriquecedor para ilha e para 
mim pessoalmente. 

Pensa um dia regressar à Letónia? 
 Eu adoro o meu país, tem uma 

cultura muito desenvolvida e 
rica, mas por enquanto não pen-
so voltar. É verdade que por vezes 
passamos por situações na vida e 
pensamos logo em ir embora. No 
entanto eu sinto-me bem aqui, 
gosto da ilha e cá tenho tudo o 
que eu quero. � 

Dê um livro para São Tomé

Assembleia-Geral 
A Associação dos Imigrantes 
nos Açores (AIPA), no cumpri-
mento dos dispositivos estatuá-
rios, irá realizar no próximo dia 
23 de Abril, sábado, a partir das 
15h00, no Centro Cultural Cívi-
co de Santa Clara, uma Assem-
bleia-Geral Ordinária. Esta reu-
nião irá ter a seguinte ordem de 
trabalhos: aprovação do relató-
rio e contas do ano transacto, 

discussão e aprovação do plano 
de actividades e orçamento para 
o presente ano. 

 A reunião irá possibilitar ain-
da a discussão com os imigran-
tes sobre a actual situação de cri-
se e o seu impacto junto das co-
munidades de imigrantes. 

Para mais informações con-
tacte-nos através dos números 
296286365 ou 296288001. �  

“Um livro para São Tomé”
A Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de 
Santarém (SAN - ESE) está a 
organizar uma campanha soli-
dária de recolha de livros, que 
serão enviados para São Tomé 
e Príncipe até ao final deste ano 
lectivo. A iniciativa, denomi-
nada “Um livro para São To-
mé”, vem na sequência de um 
projecto, Reforma do ensino 
básico na República Democrá-
tica de São Tomé e Príncipe, 
que envolveu a Fundação Ca-
louste Gulkbenkian, a ESE de 
Santarém e o Ministério da Edu-
cação de S. Tomé e Príncipe na 
criação e elaboração de manuais 

Ucrânia com Tatyana Kruk 
“Na Ucrânia a Páscoa tem tra-
dições diferentes porque a reli-
gião é ortodoxa. Nós na manhã 
de Páscoa colocamos comida 
num cesto, depois vamos à 
missa e o padre abençoa os ali-

mentos com água santa. Quan-
do chegamos a casa, em jejum, 
comemos aquela comida com 
a família. As crianças pintam 
ovos de galinha e com eles fa-
zem um campeonato.” � 

PÁSCOA 

Angola com Cristina Borges
“Em Angola comemora-se a Pás-
coa pensando sempre na Paz, na 
harmonia e na união. Nas cida-
des vai-se à missa e nas aldeias e 
vilas vai-se à Missão. Está-se com 
a família e fazem-se os rituais 

para a ressurreição de Cristo. Sa-
crifica-se o melhor animal da ca-
poeira e prepara-se um almoço 
para os amigos e família. Nesta 
união há muita alegria, garga-
lhadas, muita música e cor.”   � 

PÁSCOA 

NELSON DAVID

Os Açores são a sua segunda casa

Tatiana Ferdosova 
nasceu na Letónia e vive 
nos Açores há  anos

O encontro terá lugar no Auditório  

Políticas de Integração de Migrantes
A Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa, acolhe no dia 27 de 
Abril a partir das 14h30 a sessão de 
apresentação do terceiro Índex de 
Políticas de Integração de Migran-
tes, vulgo MIPEX III. O Índex ava-
lia e compara, em 31 países, as po-
líticas nacionais no domínio da in-
tegração de imigrantes, tendo sido 
produzido pelo British Council e 
pelo Migration Policy Group. A 
sessão de abertura da apresenta-
ção do MIPEX III em Portugal 
contará com a presença de Emílio 
Vilar, presidente da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, Gillian Caldi-
cott, directora do British Council, 
Pedro Silva Pereira, ministro da 

Presidência, Jan Niessen, director 
do Migrant Policy Group, e de 
Thomas Huddleston, consultor do 
Migrant Policy Group. 

Haverá ainda uma mesa re-
donda moderada por António Vi-
torino, comissário do Fórum Gul-
benkian Migrações e Signatário 
do MIPEX, que terá  como parti-
cipantes Rosário Farmhouse, 
alta-comissária para a Imigração 
e Diálogo Intercultural, António 
Correia de Campos, deputado ao 
Parlamento Europeu, Roberto 
Carneiro, coordenador científico 
do Observatório da Imigração, e 
Paulo Mendes, presidente da AI-
PA. � 

Os sócios estão convocados para a reunião

E ela integrou-se bem na ilha? 
Sim, a minha filha é uma miú-

da muito social e aberta e por isso 
a sua adaptação não foi difícil. 

Também gostou da ilha, da esco-
la e dos colegas. 

 O que pensa da cultura açoriana? 
Os Açores têm uma cultura di-

escolares para os seis primeiros 
anos de escolaridade. 

Mesquita Guimarães, um 
dos organizadores da iniciativa, 
revelou que o projecto tem tido 

boa adesão, quer de pessoas que 
pessoalmente vão levando li-
vros para a ESE, quer de em-
presas. “Estou certo de que te-
remos uma boa biblioteca soli-
dária em São Tomé e Príncipe”, 
acrescentou. 

A AIPA também irá colaborar 
neste projecto com livros que, 
através de pessoas e escolas, fo-
ram chegando à associação. 

Todos poderão dar “Um livro 
para São Tomé” fazendo a entre-
ga na portaria da ESE de Santa-
rém ou, em caso de impossibili-
dade de deslocação, informe-se 
a partir deste contacto: jean.cam-
piche@ese.ipsantarem.pt. � 

B.I. 
 
Nome: Tatiana Ferdosova Correia 
Idade: 1 anos 
País: Letónia 
Formação Académica: 
Psicóloga 
Lema de Vida: Seguir sempre 
em frente 
Passatempo Favorito: 
Cuidar dos meus filhos 


