
 
 O Vive-Presidente e 
Fundador da EFAO, Paulo Silva 
Pires, participou no almoço 
convívio de Cidadãos Cabo 
Verdianos oriundos do Bairro 
Craveiro Lopes, Cidade da Praia, 
realizado no dia 4 de setembro 
de 2011.
 A convite da comissão 
organizadora do evento, Paulo 
Silva Pires esteve presente, não 
só a título pessoal, solidário 
com a união de quem, longe 
da sua terra Natal, continua 
sempre a ela ligado assim como 
às suas gentes, mas também, 
representando a mensagem da 
EFAO de que, só com o esforço 
coletivo e a coordenação de 
ações que se iniciam com a 
difusão e partilha de ideias, 
valores e princípios, se consegue 
mais do que a soma das partes.
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 A dinâmica do grupo 
reunido é exemplo da função 
privilegiada da família no 
processo educativo e formativo 
dos progenitores aos filhos. A 
passagem da cultura entre os 
seus membros, com a criação 
do sentido de pertençer a algo 
é conseguida desde o início da 
história humana através da 
memória e da recordação.
 Paulo Silva Pires com 
a camisola que representa o 
espírito de união de gerações de 
Cabo Verdianos do Bairro a residir 
hoje em Portugal. Reunidos pelo 
sentimento expresso na frase 
das camisolas, pequena mas 
muito forte, “Bairro sta djunto”, 
que em Criolo, transmite mais 
do que União, transmite a Força 

e a Capacidade que um grupo 
unido tem.
 Com o objetivo de 
passar a mensagem de que a 
EFAO somos todos nós, e que, 
quem se revê nos seus valores, 
ideiais e princípios, pode e deve 
representar o seu espírito, foi 
possível cimentar contactos 
com vista à formação da sua 
delegação em Cabo Verde, a 
EFAO Cabo Verde.
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