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No outro dia fomos con-
vidados pela Escola 
Secundária de Vila 

Franca do Campo para parti-
cipar numa sessão sobre a 
Imigração e Diversidade Cul-
tural. A iniciativa, por si só, é 
muito positiva, não só porque 
constitui uma forma de res-
posta à desejável abertura da 
escola à sociedade civil mas 
também porque cria oportu-
nidade junto dos alunos e dos 
professores de reflectirem so-
bre temas tão actuais como é o 
caso da diversidade intercul-
tural. Os Açores constituem 
na actualidade um espaço de 
acolhimento de mais de 3000 
imigrantes provenientes de 
88 nacionalidades. Temos de-
fendido que, não obstante o 
passado histórico dos Açores 
constituir um activo impor-
tante na implementação de 
políticas promotoras de inte-
gração dos imigrantes, o pa-
pel que a sociedade civil pode 
desempenhar é de uma im-
portância vital. 

Valorizar a diversidade e 
promover a interculturalidade 
depende do conhecimento do 
outro e da capacidade em esta-
belecer pontes. O multicultu-
ralismo, ou seja, a presença de 
várias culturas num mesmo 
espaço é importante mas insu-
ficiente. O caminho irá passar, 
necessariamente, por cons-
truir a interculturalidade a 
partir do multiculturalismo. 

Mas conhecer o outro obri-
ga, por parte de quem recebe, 
a conhecer e a valorizar de for-
ma mais intensa a sua própria 
cultura. Foi com esta prima 
que tivemos a felicidade de 
participar na actividade des-
envolvida por alunos da Esco-
la Secundária de Vila Franca 
do Campo, onde com muito 
entusiasmo realizaram uma 
investigação sobre as várias 
dimensões culturais do Con-
celho de Vila Franca do Cam-
po. Saíamos desta iniciativa 
mais enriquecidos. 

Na presente edição dos 
“Rumos Cruzados”, os mesmos 
alunos das diversas turmas do 
8º ano que participaram nesta 
actividade deram a sua opi-
nião sobre a iniciativa e, mais 
concretamente, sobre o tema 
da diversidade cultural. � 

O papel 
das escolas

Ao serviço das migrações

O que a levou a aceitar este desafio? 
Aceitei precisamente por se 

tratar de um desafio, com a con-
vicção de que poderia colocar à 
disposição das comunidades mi-
grantes o saber e experiência que 
fui acumulando ao longo dos anos. 
Estou envolvida nas questões das 
migrações há mais de vinte anos. 
Integrei o primeiro grupo de tra-
balho que, nos Açores, acolheu os 
primeiros deportados chegados 
dos EUA e Canadá nos finais da 
década de 80. Fui a responsável 
pelo programa de ensino da Lín-
gua e Cultura Portuguesas a estes 
indivíduos. Relativamente aos 
Imigrantes, recordo o facto de ter 
promovido, na qualidade de ve-
readora da Cultura da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, a I 
Semana Multicultural dos Açores. 
No que diz respeito à Emigração, 
eu própria ando pela diáspora aço-
riana há mais de duas décadas. 
Tudo começou com a minha ida 
para os EUA, onde estudei na ac-
tual UMass Dartmouth e Bristol 
Community College. Depois desta 
experiência voltei anos mais tarde 
para fazer o meu mestrado na Les-
ley University e, em 2007, termi-
nei o meu pós-doutoramento na 
Harvard com um trabalho de in-
vestigação realizado em Moçam-
bique. O facto de, hoje em dia, es-
tar a trabalhar na DRC significa, 
por outro lado, uma reaproxima-
ção às questões das migrações. 

 Como vê o actual panorama da emi-
gração açoriana e a ligação dos emi-
grantes com os Açores? 

Temos uma dívida histórica 
para com os nossos emigrantes. 
Durante décadas, a sobrevivência 
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Inicio este cargo a convite do Dr. André Bradford e do Sr. Presidente Carlos César

de muitas famílias açorianas te-
ria ficado comprometida não fora 
os dólares e barris enviados por 
aqueles e aquelas que tiveram a 
coragem de sair destas ilhas ma-
drastas, onde a riqueza e a cultu-
ra, durante séculos, esteve con-
centrada na mão de meia dúzia 
de pessoas. Felizmente, para toda 

Graça Castanho está, 
desde Outubro de 1, 
na Direcção Regional das 
Comunidades. A directora 
veio falar-nos deste recente 
cargo e das suas 
prioridades de intervenção

NOTA DE ABERTURA

“Esta actividade (sobre a Imigração 
e Diversidade Cultural) foi impor-
tante para conhecermos melhor a 
nossa Região e através dela  divul-
gar e valorizar os produtos da nos-
sa terra”. � 

Alunos do º A
“Gostámos de participar nesta acti-
vidade porque permitiu o convívio 
entre alunos, professores  e convida-
dos. Achámos importante saber que 
os imigrantes fazem parte da nossa 
riqueza cultural. Com a exposição 
Diversidade Cultural ficámos a co-
nhecer e a valorizar mais os produ-
tos típicos da nossa terra”. � 

Alunos do º B

“Nós gostámos muito de participar na 
exposição Diversidade Cultural, achá-
mos muito divertido e ao mesmo tem-
po permitiu uma maior interacção en-
tre os alunos, professores e convida-
dos. Estes, durante a exposição, 
saborearam alguns produtos típicos 
regionais. Ao criar o nosso expositor 
demos a conhecer a diversidade cultu-
ral da ilha de São Miguel”. � 

Alunos do º C

“Achámos muito interessante a ex-
posição e gostámos muito de con-
versar com o Sr. Paulo Mendes. Apre-
ciámos muito a troca de ideias entre 
alunos e de criar o nosso expositor 
com vários produtos regionais”. � 

Alunos do º G

boas práticas de integração dos 
imigrantes no espaço nacional. 
É notória a satisfação da vasta 
maioria dos imigrantes radica-
dos nos Açores. As pessoas gos-
tam da forma como se vive nas 
ilhas, como são acolhidas e da 
tolerância e paz que nos caracte-
rizam. Em tempo de crise, a vida 
dos imigrantes não é muito fácil, 
uma vez que escasseiam as pos-
sibilidades de trabalho. Muitos 
são os imigrantes que regressam 
aos seus países de origem ou mi-
gram para outros países. Nestas 
alturas, a qualidade de vida dos 
imigrantes não é matéria só dos 
governos mas sim de toda a so-
ciedade, que tem de se organizar 
no sentido de garantir estabili-
dade, segurança e trabalho às 
minorias étnicas. 

Face ao momento actual que esta-
mos a viver, quais são as suas priorida-
des em termos de intervenção? 

A DRC tem um papel prepon-
derante ao nível da emigração, 
imigração e regressados. Para 
além da vertente cultural, inte-
ressa-nos ganhar terreno na área 
de intervenção social, ajudando 
na integração dos regressados 
compulsivos e voluntários, imi-
grantes e emigrantes. Oferecer 
mais e melhores serviços para as 
populações-alvo é uma priorida-
de. Para isso, vamos tudo fazer 
para aproximar as Embaixadas e 
Consulados dos países de origem 
dos imigrantes; apoiar alunos e 
alunas imigrantes com dificulda-
des financeiras que estudam na 
Universidade dos Açores; ofere-
cer programas que promovam a 
interculturalidade, a tolerância; 
desenvolver projectos que tra-
gam as novas gerações açor-des-
cendentes aos Açores; homena-
gear notáveis que pelo mundo 
fora honram os Açores. Enfim, 
temos um plano de actividades 
inovador, com propostas que cor-
respondem aos desafios, necessi-
dades e interesses das populações 
que servimos, com enfoque para 
as gerações mais novas. � 

Valorizar a diversidade 
e promover 
a interculturalidade 
depende do conhecimento 
do outro e da capacidade 
em estabelecer pontes

a gente, hoje nos Açores vive-se 
em democracia, as pessoas têm 
acesso à educação, ao emprego e 
têm muito melhores condições 
de vida. Esta mensagem de uns 
Açores modernos deve chegar até 
junto dos nossos emigrantes, es-
pecialmente das gerações mais 
novas, para que voltem às origens 
e sintam orgulho na terra dos 
seus antepassados. Só assim será 
possível manter a ligação dos 
açor-descendentes aos Açores. 

A partir de 11, os Açores começam a 
receber de forma permanente os fluxos 
migratórios. Como é que enquadra a po-
litica governamental em matéria de in-
tegração dos imigrantes na Região? 

No que concerne às políticas 
de imigração, não há quaisquer 
dúvidas de que os Açores em 
particular, e Portugal em geral, 
oferecem o que de melhor exis-
te pelo mundo fora. Tanto assim 
é que os Açores e Portugal são 
referenciados como modelo de 

EDUADO COSTA

BI  
Idade: 50 anos 
Formação Académica: Pós-douto-
ramento na Harvard Univer-
sity, EUA; Doutoramento na 
Universidade do Minho; Mes-
trado na Lesley University, 
Cambridge, Massachusetts; e 
Licenciatura na Universidade 
dos Açores. 
Passatempos preferidos: Conviver 
com a família e ir ao Cinema 
Lema de Vida: O sonho comanda 
a vida, por isso é que o céu é o 
limite para o ser humano
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Nasceu na Ucrânia e vive cá há dez 

Nome: Eduardo Selyanin 
Idade: 43 anos 
Formação Académica: Licenciatura 
em Direito 
Lema de Vida: Lutar 
Passatempo Preferido: Jogar 
futebol, mergulhar ou passear 

 
Conte-nos um pouco como foi a sua 

vinda para os Açores. 
A minha vinda para cá deu-se 

em 2001. Na Ucrânia já se fazia 
sentir a dificuldade económica e 
por isso decidi sair do país para 
arranjar trabalho. Mas no início 
foi uma aventura, não sabia que ia 
ficar por aqui. Queria fazer uma 
viagem para ganhar dinheiro, 
cheguei aos Açores e gostei. Foi a 
primeira vez que saí da Ucrânia e 

vim directo para São Miguel.  
Antes de vir para cá tinha alguma 

ideia do que era os Açores? 
Não sabia o que era os Açores, 

por isso fiz uma pesquisa na in-
ternet antes de vir para cá, mas 
como a internet naquela altura 
não estava tão desenvolvida como 
está agora, não vim com grandes 
ideias do que era os Açores. 

Quando chegou cá quais foram as 
suas principais dificuldades? 

A língua foi o meu principal 
obstáculo para a minha integra-
ção. Adaptei-me bem à cultura, 
à ilha e aos açorianos, mas devido 
à dificuldade que tive com o por-
tuguês os primeiros tempos cá fo-
ram complicados. 

Como está agora a relação com o 
seu país de origem? 

Está boa. Ainda tenho lá famí-
lia, entro em contacto com ela e 
consigo saber o que se passa no 
país, mas raramente vou de férias 
para a Ucrânia. 

Pensa um dia regressar? 
Não sei, já construi aqui a mi-

nha vida, tenho cá a minha mu-
lher e o meu filho, já fiz muitos 
amigos e agora estou a construir 
a minha casa nova. 

Perspectivas para o futuro? 
Actualmente estou desempre-

gado e a fazer um mestrado em 
Higiene e Segurança no Trabalho 
na Universidade dos Açores. 
Quero adaptar o meu curso a esta 
área e por isso, para o futuro, es-
pero conseguir acabar este mes-
trado porque com as dificuldades 
que ainda tenho na língua é com-
plicado, e depois conseguir um 
emprego na área. 

O que recomendaria a um imigran-
te que viesse neste momento para os 
Açores? 

Primeiramente recomenda-
ria que aprendesse a língua por-
tuguesa antes de sair do seu país, 
porque é o principal para se 
adaptar bem. � 

Interculturalidade nos Açores

DIREITOS RESERVADOS

Curso de Introdução 
à Língua e Cultura Crioula
A AIPA irá promover um Curso 
Livre de Introdução à Língua e 
Cultura Cabo-Verdiana. 

O curso tem a duração de 12 
horas e um custo de 30€ para só-
cios e de 40€ para não sócios. A 
formação pode ser frequentada 
por qualquer pessoa e decorrerá 
nos concelhos de Ponta Delgada 
e Angra do Heroísmo, aos sába-
dos das 15h às 18h. 

Em Ponta Delgada o curso 
será assegurado por Patrícia Ro-

cha e em Angra do Heroísmo por 
António Neves. As inscrições po-
derão ser feitas a partir do núme-
ro de telefone 296286365, atra-
vés do e-mail geral@aipa-azo-
res.com, ou mesmo na própria 
sede da AIPA. A iniciativa conta 
com o apoio da Direcção Regio-
nal das Comunidades e tem por 
objectivo reforçar o conhecimen-
to da cultura de origem dos imi-
grantes cabo-verdianos junto da 
população açoriana.

Eurodisseia nos Açores
O arquipélago dos Açores recebe 
anualmente meia centena de jo-
vens de várias nacionalidades ao 
abrigo do programa de mobili-
dade profissional Eurodisseia. 

Este ano, um primeiro grupo 
de 27 jovens oriundos de Espa-
nha, França, Bélgica e Roménia 
iniciou nesta semana estágios nas 
ilhas de São Miguel, Terceira e 
Faial. 

O programa de mobilidade 
profissional Eurodisseia, que é 
presidido pelos Açores desde Ja-
neiro de 2007, foi criado há 25 
anos e tem por objectivo propor-
cionar aos jovens uma experiên-
cia profissional no estrangeiro; a 

aprendizagem de uma língua es-
trangeira e promover o desenvol-
vimento de uma consciência eu-
ropeia. 

 Este programa inclui seis me-
ses de estágio, sendo um mês de-
dicado à aprendizagem da língua, 
cultura e geografia da região de 
acolhimento. 

Em Junho, com a chegada de 
outros jovens à Região, o grupo 
de estagiários Eurodisseia nos 
Açores em 2011 ficará completo. 

 Ao abrigo do mesmo progra-
ma, os Açores estão neste mo-
mento a encaminhar cinquenta 
estagiários açorianos para várias 
regiões europeias. � 

Alunos do º D
“A actividade foi muito interes-
sante, pois ficámos a conhecer 
melhor a nossa diversidade 
cultural. A exposição foi bem 
sucedida e, ao mesmo tempo, 
divertida. Os convidados, Sr. 
Paulo Mendes e a Sra. verea-

dora da Cultura da Câmara, 
Helga Costa, enriqueceram a 
actividade com a sua presença, 
avaliando em simultâneo o 
nosso trabalho. Esperamos re-
petir esta maravilhosa expe-
riência cultural”. � 

OPINIÕES DOS ALUNOS

Alunos do º F
“Achamos que os alunos, 
em geral, foram muito em-
penhados, organizados e 
criativos na decoração dos 
expositores. Com esta expo-
sição foi possível conhecer 
melhor a diversidade dos 

produtos regionais. A pre-
sença do Sr. Paulo Mendes e 
da Sra. vereadora da Cultu-
ra da Câmara foi essencial 
na valorização e motivação 
do desenvolvimento dos 
trabalhos”. � 

NELSON DAVID

A língua foi o grande obstáculo na integração

Licenciou-se em Direito 
na Ucrânia e há dez anos 
veio para os Açores 

PAICV venceu nos Açores

NELSON DAVID

Eleições de Cabo Verde nos Açores
Pela primeira vez nos Açores os 
cabo-verdianos imigrantes pu-
deram votar directamente. Em 
São Miguel, Pico e Terceira, 
ilhas em que reside o maior nú-
mero de cabo-verdianos recen-
seados, foram constituídas me-
sas de voto. 

A provar que esta oportuni-
dade é importante a afluência às 
urnas foi muito elevada. Os três 
partidos concorrentes ao círcu-
lo a que pertencem os Açores 
somaram nesta região: UCID: 3 
votos; MPD: 59 votos; PAICV: 
73 votos. A mesa que contou 
com maior participação de elei-

tores foi Angra do Heroísmo. 
O Partido Africano da Indepen-

dência de Cabo Verde (PAICV), 
eleito no Círculo Diáspora: Euro-
pa e Resto do Mundo, foi funda-
do em 1956 por Amílcar Cabral e 
é liderado pelo actual primeiro-
ministro José Maria Neves, licen-
ciado em Administração Pública 
pela Escola Superior de Adminis-
tração Pública de S. Paulo, Bra-
sil (EAESP da Fundação Getúlio 
Vargas), sendo detentor de notá-
vel e invejável currículo. 

Os cabo-verdianos são a se-
gunda maior comunidade imi-
grante nos Açores. � 

A data do curso ainda não está afixada
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