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Cabo Verde e São Tomé 
e Príncipe comemora-
ram este mês o 36º 

aniversário da sua indepen-
dência nacional. Por todo o 
país, cabo-verdianos e santo-
menses celebram esta data 
com música e gastronomia 
dos seus países. 

Nesta edição dos Rumos 
Cruzados trazemos até si a 
história de um sonho concre-
tizado. No passado dia 5 de 
Julho, no âmbito da celebra-
ção da independência de 
Cabo Verde, Mamede Freire, 
um imigrante cabo-verdia-
no, foi contemplado com 
uma viagem a Cabo Verde. 
Visitar a terra e a sua mãe, 
que em 1972 o viram partir 
era o sonho de Mamede. Esta 
foi uma oferta de um empre-
sário local, Mário Machado, 
que não deixou de se emocio-
nar ao ler a entrevista de Ma-
mede, publicada no Açoria-
no Oriental, nos nossos Ru-
mos Cruzados do passado 
dia 30 de Junho. 

E como este suplemento 
pretende dar a conhecer 
olhares e percursos que dão 
corpo à diversidade que te-
mos nos Açores, trouxemos 
até si mais um Rosto da Imi-
gração. O seu nome é Wa-
heed Raja, tem 33 anos e 
nasceu no Paquistão. Wa-
heed saiu do seu país há 11 
anos com o desejo de conhe-
cer o mundo. Passou por 
muitos países da Europa e 
veio para os Açores. Apaixo-
nou-se por São Miguel e 
hoje confessa que não pensa 
regressar ao Paquistão. Aqui 
tem a sua família, a sua casa, 
o seu negócio, enfim a sua 
vida. 

Leia ainda nesta publica-
ção, entre outras informa-
ções, uma notícia sobre a 
inauguração da nossa dele-
gação na Horta e também 
uma nota sobre o aniversário 
do CLAII de Ponta Delgada 
que comemora 8 anos no 
próximo dia 15 de Julho. � 

Um sonho 
realizado

“A minha casa é onde 
ganho o meu pão”

Por que veio para os Açores? 
A primeira vez que eu vim foi 

para passar férias com o meu ir-
mão, que já estava a viver na ilha. 
Fiquei cá dois meses, depois voltei 
para mais um país da Europa. Não 
consegui ficar lá mais tempo. Em 
2004 regressei a São Miguel e fi-
quei por cá até agora. 

Quando chegou  qual foi a sua pri-
meira reacção? 

Lembro-me de o meu irmão 
me ir buscar ao Aeroporto, trou-
xe-me a casa e depois levou-me a 
conhecer a cidade. Passeámos 
pela Avenida, fomos até São Gon-
çalo, depois regressamos à Aveni-
da e eu disse-lhe: “Vamos agora 
até à cidade” e o meu irmão res-
pondeu: “A cidade já acabou!”. No 
início estranhei o tamanho de 
Ponta Delgada. 

E do que é que gostou mais da ilha? 
Eu gostei das pessoas, são mui-

to amigas, facilmente se fazem 
aqui grandes amizades. Para além 
disso, adorei a natureza. Já corri 
vários países e não encontrei natu-
reza como a que temos aqui. 

Teve dificuldades de adaptação? 
Eu não tive grandes dificulda-

des de adaptação. O primeiro obs-
táculo foi a língua, mas com o tem-
po aprendi. No início, quando vim 
viver para cá trabalhei na constru-
ção civil, durante quase um ano, 
em Rabo de Peixe, e foi lá que fui 
aprendendo o português. 

COORDENAÇÃO PAULO MENDES | TEXTOS JOSEFINA CRUZ | www.aipa-azores.com

Adora o Nordeste e lá fez grandes amizades

Sentiu-se bem acolhido pelos aço-
rianos? 

Os açorianos sempre me aco-
lheram muito bem a mim e à mi-
nha família. No dia em que abri 
um café no Nordeste, muitas pes-
soas entravam, com curiosidade, 
só para ver como eram os paquis-
taneses. Hoje, tenho grandes ami-
zades nesta freguesia e não só. 

 Como é que surgiu a ideia para a 
criação do seu negócio? 

Eu sempre quis ter o meu pró-
prio negócio e a história do surgi-
mento do meu primeiro comércio 
na ilha teve uma certa piada. 
Quando fomos a Nordeste pela 
primeira vez, deparamo-nos com 
os bares quase todos fechados, en-
tão decidimos bater à porta de um 

dos estabelecimentos, abriram-
nos a porta e a primeira pergunta 
que coloquei ao senhor do café foi 
se ele sabia de algum bar ou café 
para venda, renda ou trespasse e a 
resposta dele foi: “você pode ficar 
com este!”. Passados 5 minutos já 
tínhamos o negócio feito. O negó-
cio correu bem e um ano depois 
criamos o Bella Itália. Há pouco 
tempo alterámos a ementa e o 
nome do restaurante. A pedido 
dos clientes começámos a servir 
comidas paquistanesas e indianas 
e o restaurante passou a ter o 
nome de Bella Itália Maha Raja. 

Porque é que começou com a comi-
da italiana e não com a Paquistanesa? 

Para falar a verdade tivemos 
um certo receio de que as pessoas 

Waheed Raja saiu do 
Paquistão há 11 anos. Passou 
por quase todos os países da 
Europa, conheceu os Açores 
e apaixonou-se pela 
natureza e as suas gentes

NOTA DE ABERTURA

Todas as pessoas reclamam por 
mais cidadania e existem hoje em 
dia várias formas de exercê-la e 
ajudar na construção de uma socie-
dade melhor. Lançamos-lhe o desa-
fio de ser nosso associado. A nossa 
cota é de 1 euros por ano e não 
tem que ser necessariamente imi-
grante. Poderá fazê-lo em www.ai-
pa-azores.com � 

Associe-se 
a nós 

 O Mundo Aqui do passado dia  
de Junho foi um programa dedica-
do ao º aniversário da indepen-
dência de Cabo Verde e de São To-
mé e Príncipe. Para prestar home-
nagem a estes dois países, Paulo 
Mendes e Leoter Viegas foram os 
convidados do programa. Falou-se 
do passado, do estado actual des-
tes países e das perspectivas para 
o futuro. � 

“O Mundo 
Aqui” 

“ Juntos somos mais fortes” teve 
mais uma expressão. Estivemos reu-
nidos, no passado dia  de Julho, 
com os imigrantes residentes na ilha 
do Pico. Na reunião esteve presente 
o presidente da Câmara Municipal 
da Madalena, José Soares, e o repre-
sentante da DRC, Rui Castro. Da reu-
nião, ficou expressa a vontade de se 
realizarem mais actividades intercul-
turais e de se colocar em funciona-
mento uma delegação da AIPA na 
ilha do Pico. � 

Encontro 
com imigrantes

Os brasileiros constituem o maior 
grupo de estrangeiros em Portugal, 
seguidos dos ucranianos e dos 
cabo-verdianos, segundo um rela-
tório sobre tendências migratórias 
apresentado, esta ª feira, em Bru-
xelas pela Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econó-
micos (OCDE). � 

Brasileiros são a 
maior comunidade

não gostassem da nossa gastrono-
mia, pois são comidas mais pican-
tes ou com mais ingredientes. 
Como eu já tinha mais experiên-
cia com a gastronomia italiana e 
também é mais conhecida aqui na 
Europa, decidi começar por ela. 

Como está a sua relação com o Pa-
quistão? 

A minha relação com o meu 
país está bem. Todos os anos uma 
pessoa da minha família, que está 
aqui a viver, vai lá de férias. No 
ano passado foi a minha vez, este 
ano irá o meu irmão. Para além 
disso, quase todos os dias comu-
nicamos com toda a gente através 
da internet. 

Já está há uns anos fora do seu país. 
Como é que se sente quando vai visitar 
a sua terra? 

Eu cada vez que vou ao Paquis-
tão sinto saudades de São Miguel, 
porque é onde tenho as minhas 
coisas. No meu país sinto-me 
como que se fosse um visitante. 
Eu não penso em regressar ao Pa-
quistão, a minha vida agora é 
aqui. A minha casa é aqui, onde 
ganho o meu pão. 

Em termos pessoais como é que o 
Raja se sente, tendo em conta que a sua 
vida é nos Açores? 

Eu sempre serei paquistanês e 
de açoriano tenho o modo de viver. 
Existem certas coisas que, apesar 
de estarmos longe do nosso país, 
nunca podemos abandonar. Por 
exemplo, no Paquistão a família 
vive sempre junta, aqui o jovem 
maior de idade já pode viver sozi-
nho. Posso ficar mais de 20 ou 50 
anos a viver nos Açores, mas nun-
ca irei separar-me desta tradição. 
Hoje, vivo aqui com a minha famí-
lia e sempre hei-de viver, foi esta a 
educação que eu trouxe do Pa-
quistão para os Açores. � 

E como este suplemento 
pretende dar a conhecer 
olhares e percursos que 
dão corpo à diversidade 
que temos nos Açores, 
trouxemos até si mais 
um Rosto da Imigração 
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Delegação da AIPA no Faial
A Associação dos Imigran-

tes nos Açores inaugurou, 
no passado dia 2 de Julho, 

a sua delegação na ilha do Faial. 
O espaço foi cedido pela Câmara 
Municipal da Horta e fica situado 
no Centro Associativo Manuel de 
Arriaga, Gab.9, edifício da Esco-
la EBI/JI. 

A cerimónia da inauguração, 
que contou com a presença de re-
presentantes de diversas entidades 
e imigrantes, foi presidida pela Di-
recção da AIPA, Paulo Mendes, e 
por João Castro, Presidente da Câ-
mara Municipal da Horta. Duran-
te a sessão inaugural, o autarca 
afirmou que a associação é um im-
portante parceiro do ponto de vis-
ta estratégico. “Os imigrantes são 
pessoas de risco, pois imigrar já é 
um acto de arriscar. Por isso, são 
parceiros fundamentais para se 
conseguir introduzir este tipo de 
cultura e forma de estar nas nossas 
comunidades”, acrescentou. 

Para o presidente da AIPA, esta 
delegação vai permitir dar apoio 
na informação e no encaminha-
mento dos imigrantes, sobretudo, 
na questão da nacionalidade. “Te-
mos imigrantes que residem na 
ilha do Faial há muitos anos e que 
já podem adquirir a nacionalida-
de portuguesa”, explicou. Por ou-
tro lado, vai contribuir para a rea-
lização de actividades que promo-
vam a interculturalidade e o 
diálogo intercultural. 

À cerimónia da inauguração se-
guiu-se um encontro aberto com os 
imigrantes residentes na ilha do 
Faial. Era visível o entusiasmo e a 
vontade de ver a delegação em fun-
cionamento. Para Selma Salgado, 
36 anos, cidadã brasileira a residir 
no Faial, esta delegação vai ajudar 
muito no processo de integração 
dos imigrantes, sobretudo, “a ad-
quirir residência ou a dupla nacio-
nalidade”. Cheila Martins, 29 anos, 
natural de Angola, declarou que “a 

associação pode ajudar os imigran-
tes a ver a ilha com outros olhos, 
através da realização de actividades 
conjuntas com os faialenses”. Mas, 
acrescenta, que para este projecto é 
necessária a colaboração de todos 
os imigrantes. Segundo Simone 
Oliveira, de 38 anos, originária da 
Curitiba (Brasil), “é muito impor-
tante para a integração dos imi-
grantes haver mais um órgão de 
apoio e, sobretudo, que promova 
actividades interculturais”. 

A responsável pela delegação 
da AIPA na Horta é Kátia Duarte, 
37 anos, cidadã brasileira a residir 
no Faial há 7 anos. Contente com 
a inauguração, Kátia afirmou que 
são muitas as expectativas para 
esta nova delegação e espera, so-
bretudo, que se consiga apoiar 
muitos imigrantes e juntá-los em 
diversas actividades. “Vamos fa-
zer tudo o que estiver ao nosso al-
cance por estas pessoas”, acres-
centa. � 

Participaram  equipas no torneio 

NELSON DAVID 

Aniversário do CLAII 
de Ponta Delgada
 No próximo dia 15 de Julho o 
CLAII de Ponta Delgada come-
mora o seu 8º aniversário. 

Vamos festejar esta data com 
um almoço convívio, a decorrer 
no próximo dia 17 de Julho, do-
mingo, a partir das 13h00, no 
Salão de São José, em Ponta Del-
gada. 

O CLAII e a AIPA têm o 
prazer de convidar todos os 
imigrantes, associados e insti-

tuições parceiras a participa-
rem nesta celebração. Os in-
teressados deverão confirmar 
a sua presença enviando um e-
mail para claii.aipa@aipa-
azores.com ou a partir do 
296288001/296286365. 

Neste encontro serão tam-
bém entregues os prémios do “1º 
Mundialito de Futsal” que de-
correu de 18 de Junho a 10 de Ju-
lho. � 

Final do “1º Mundialito de Futsal”
O “1º Mundialito de Futsal”, or-
ganizado pela AIPA através do 
CLAII de Ponta Delgada, termi-
nou no passado fim-de-semana 
com a equipa Quebra Ossos a 
marcar vitória. 

No sábado decorreu a dispu-
ta para o 3º e 4º lugares entre as 
equipas Os Cagarros e a Ultra 
Cravas, terminando com o 
triunfo d’ Os Cagarros por 9 a 8. 
No Domingo, o grupo Quebra 
Ossos jogou contra o São Sebas-
tião e encerrou o torneio com 
uma vitória por 8 a 4. 

A equipa São Sebastião ficou 
em segundo classificado, a dois 
pontos do líder. A esta equipa 
juntaram-se Os Cagarros e a Ul-

tra Cravas, no 3º e 4º lugares res-
pectivamente. 

No dia 17 de Julho, no âmbito 
do aniversário do CLAII de Pon-
ta Delgada, serão atribuídos os 
seguintes troféus: 1º prémio 
para a equipa vencedora da fi-
nal, 2º prémio para a equipa 
vencida na final e o 3º prémio 
para a equipa classificada na ter-
ceira posição. Haverá ainda um 
prémio para o melhor marcador 
e insígnias para as quatro equi-
pas classificadas. 

Esta actividade decorreu no 
âmbito da II Edição da Promoção 
da Interculturalidade a Nível 
Municipal, co-financiada pelo 
ACIDI e o FEINPT. � 

“Olhares sem Fronteiras”
No dia  de Julho, pelas 
1h, a AIPA, AFAA e a Câ-
mara Municipal de Lagoa irão 
divulgar as melhores fotogra-
fias da II edição do concurso 
“Olhares sem fronteiras” com 

uma exposição, a inaugurar 
no Edifício do Museu do Pre-
sépio. Neste dia, serão tam-
bém revelados os vencedores 
do concurso. � 

AGENDA 

“O Mundo Que Eu Vi”
 “O mundo que eu vi”, da auto-
ria de Genuíno Madruga, conta 
a epopeia de dois anos do pri-
meiro velejador Português e dé-
cimo a nível mundial a realizar 
uma circum-navegação à vela 

em solitário, dobrando o Cabo 
Horn do Atlântico para o Pacífi-
co. O livro, publicado pela edito-
ra Ver Açor, refere factos mar-
cantes desta viagem, como a re-
cepção de Genuíno em Timor. � 

SUGESTÃO DE LEITURA 

DIREITOS RESERVADOS

Irá funcionar em horário pós-laboral e fins-de-semana

NELSON DAVID 

Um sonho concretizado
No âmbito da comemoração do 
Dia da Independência de Cabo 
Verde (5 de Julho), Mamede da 
Silva Freire, um imigrante cabo-
verdiano, residente em S. Mi-
guel, que saiu da sua terra em 
1972 e nunca mais voltou, foi 
contemplado com uma viagem a 
Cabo Verde. 

Esta foi uma oferta do empre-
sário Mário Machado, que não fi-
cou indiferente ao ler a entrevis-
ta de Mamede publicada no jor-
nal Açoriano Oriental, no nosso 
suplemento os “Rumos Cruza-
dos”, do passado dia 30 de Junho. 
“Fiquei um pouco sensibilizado 

com a situação e achei-a dramá-
tica. Sei o que é sair da nossa ter-
ra e o que nos fica no coração”, ex-
plicou. 

Na entrevista, Mamede expri-
miu claramente o sonho que tem 
de (re) visitar a terra e de ver a 
sua mãe que o viu partir. Hoje, 
está expresso na sua cara a ale-
gria por estar perto a concretizar 
este sonho. 

Para o presidente da AIPA, Pau-
lo Mendes, “estamos perante uma 
genuína solidariedade que ganha 
um significado especial no dia da 
independência do país que viu par-
tir Mamed há 39 anos.” � 

Almoço com gastronomia de vários países

NELSON DAVID 


