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“Tu existes, tu contas”

O projecto “Tu existes, tu
contas”, consiste num en-
contro entre mulheres

imigrantesqueirãopartilharasua
cultura, dando conhecer receitas,
músicas, danças, histórias e lín-
guas dos seus países de origem.

A 1ª edição, promovida pela
UMAR, em parceriacom aAIPA,
surgiu em 2008 e contou com a
participação de 12 mulheres.
Dando continuidade àedição an-
terior, o projecto iniciou na pas-
sada segunda-feira, dia 2 de
Maio, no Centro Cultural e Cívico
de Santa Clara. Tal como em
2008, as actividades desenvolvi-
das nas reuniões serão apresen-
tadas em público e o chamado

projecto é que aqui se fazem
grandes amizades. De qualquer
forma somos um grupo de mu-
lheres que se ajudamutuamente.

Então aconselha estes encontros às
mulheres?

Sim aconselho, sobretudo às
mulheres imigrantes, porque es-
tão longe da família e sabem o
que é a solidão. Com estes en-
contros é como que se pudésse-
mos reencontrar-nos com o nos-
so povo e sentimo-nos muito
mais confortáveis. É também
uma forma de nos divertirmos
fugindo do isolamento e esque-
cendo por momentos certos pro-
blemas que temos. Aconselho
todas as mulheres imigrantes
que estão cá e que precisam de se
animar, a virem participar nos
encontros. O projecto é muito in-
teressante e não iriam arrepen-
der-se, pois sairão daqui com ou-
tra visão e com certeza com no-
vas amizades. �

Os autores estiveram na apresentação
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II edição “Torneio Quebra
Ossos 2011”
Sob o lema “Eu Gosto de Futsal”,
a Associação Grupo Quebra Os-
sosvoltaapromoveroTorneiode
Futebol 5.

AIIediçãodo“TorneioQuebra
Ossos 2011” teve início a 30 de
Abril, no polidesportivo de Santa
Clara, e contacom aparticipação
de10equipasdividasemdoisgru-
pos. No grupo Aestão as equipas
São Sebastião, Amigos Unidos,
F.C Amigos, Kbar e Bambinos; já
aclasse B é constituídapelaequi-

pa Quebra Ossos, Atlético São
João, Relvenses, Doidos Futebol
Clube e pelaequipadaCovoada.

Aequipa Quebra Ossos é for-
mada, na sua maioria, por imi-
grantes cabo-verdianos.

Estetorneiocontacomoapoio
daAIPA,daJuntadeFreguesiade
SantaClarae do AnimaCultura.

Os interessados poderão
acompanhar os resultados em
gru p o qu e b rao s s o s . b l o gs -
pot.com.�

Boas políticas de integração
A apresentação do estudo MI-
PEX III decorreu no passado dia
27 de Abril na Fundação Calous-
te Gulbenkian, em Lisboa.

Duranteaapresentação, vários
especialistas que analisaram a
problemática das migrações no
contexto actual consideraramque
os imigrantes serão, a longo pra-
zo, o problema da Europa. Com a
Turquia no centro da questão,
acrescentaram que a solução virá
dos países do sul, nomeadamente
de Portugal, que é exemplar em
matéria de políticas de integra-
ção.

O MIPEX, liderado pelo “Mi-
gration PolicyGroup” e pelo “Bri-

tish Council, revela que em ma-
téria de políticas de integração
de imigrantes na Europa, Portu-
gal está em segundo lugar, atrás
apenas da Suécia.

O mesmo estudo aponta Por-
tugal na linha da frente em ver-
tentes como a promoção da reu-
nificação familiar entre os imi-
grantes, acesso à nacionalidade e
integração das comunidades de
estrangeiros no mercado de tra-
balho.

O Index de Políticas de Inte-
gração de Migrantes avaliae com-
para, desde 2004, as políticas de
imigração vigentes em 31 países,
através de 148 indicadores.�

Associe-se a nós
Todas as pessoas reclamam
por mais cidadania e existem,
hoje, várias formas de a exer-
cer e ajudar na construção de
uma sociedade melhor.
Lançamos-lhe o desafio de

ser nosso associado. A nossa
quota é de 1 euros por ano e
não tem que ser necessaria-
mente imigrante. Poderá fa-
zê-lo em www.aipa-azo-
res.com.

CIDADANIA ACTIVA

“A Diversidade vista pelos mais novos”
Avisa-setodososalunosmatricu-
ladosnoºciclodoensinoBásico
eSecundáriodaRegiãoAutóno-
madosAçoresqueatéaodia1de
Maioestãoabertasas inscrições
paraoconcurso“ADiversidadevis-

tapelosmaisnovos”.Podemcon-
corrercomtrabalhosnasáreasda
pintura,desenho,poesiaouprosa
eaostrêsmelhoresclassificados
serãoatribuídosprémios.Consul-
teoregulamentonanossapágina.

AGENDA
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Visite o nosso site e saiba como participar

A iniciativa conta
com o apoio da Direcção
Regional da Igualdade
de Oportunidades

Houve ainda uma exposição

Dia Mundial do Livro na Lagoa
A Biblioteca Municipal de La-
goa, gerida pela EML com a co-
laboração da AIPA, assinalou o
Dia Mundial do Livro a 23 de
Abril, com uma actividade dedi-
cada aos contos tradicionais
portugueses.

Assim sendo, foram realizadas
diversas sessões de contos tradi-
cionais que se dirigiram a diver-
sos CATLs do Concelho de La-
goa, designadamente aLudoteca
Jovem+, CATL Lagoa, CATL CE-
FAL e o ATL da Santa Casa da
Misericórdia de Lagoa. Na Bi-
blioteca Municipal, as crianças
puderam ouvir os contos “O Ma-
caco do rabo cortado”, de António

Torrado, “Ahistóriado coelhinho
branco e da formiga rabiga”, de
Alice Vieira, e ahistória“Aformi-
guinha e o gelo”. A Dr.ª Cristina
Borges, vice-presidente daAIPA,
foi a responsável por ministrar a
sessão. Assumiu o papel de uma
avozinha, recriando as situações
em que os avós contavam histó-
rias aos netos e chamando aaten-
ção paraaimportânciade os mais
novos serem mais tolerantes com
os mais idosos.

Estas sessões culminaram
com momentos de expressão mu-
sical e com as crianças foi possível
conciliar-se a leitura com a área
musical.�

A 1ª sessão surgiu em Abril de 1
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“Livro Viajante”, onde as partici-
pantes poderão relatar histórias
dasuavida, bem como receitas tí-
picas do seu país, que farão tam-
bém parte do projecto.

Os encontros têm por objecti-
vo contribuir paraacriação de la-
ços reais entre as participantes.

Tivemos a possibilidade de fa-
lar com uma das mulheres que
cooperou na 1ª edição do “Tu
existes, tu contas”. O seu nome é
Edileia Oliveira, tem 33 anos e
nasceu no Brasil.

O que achou da I edição do projec-
to “Tu existes, tu contas”?

Eu achei o projecto muito in-
teressante. Todas as mulheres
contavam um pouco dasuahistó-
ria de vida e divertiam-se porque
nos encontros fazíamos activida-
des. Adorei o projecto e por isso
estou cá de novo para mais uma
edição.

Até a que ponto acha que este pro-
jecto ajuda a uma mulher?

Eu acho que estes encontros
nos ajudam muito a seguirmos
em frente. Muitas de nós vinham
para cá tristes e com baixa auto-
estima, depois quando ouvíamos

histórias de vida de outras pes-
soas, descobríamos que existem
mulheres que viveram experiên-
cias tristes como a nossa, ou pio-
res. Um outro lado positivo deste


