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1. Há quem diga que é 
o Carnaval e que nin-
guém leva a mal. Ou-

tros dizem ainda que a vida 
são apenas dois dias e o car-
naval são três. Os movimen-
tos migratórios acarretam, 
entre outras vantagens, a 
possibilidade de conhecer e 
de vivenciar outras culturas. 
Quando falamos no carnaval 
o Brasil é uma referência 
obrigatória e incontornável. 
Ninguém questiona a supre-
macia dos brasileiros quando 
o assunto mete samba e fan-
tasia. De qualquer forma, o 
carnaval é vivido com menos 
ou mais samba, com fanta-
sias exuberantes ou não, em 
muitas outras latitudes. Por 
isso, e recorrendo aos imi-
grantes que residem entre 
nós, fomos saber como é que 
se celebra o carnaval em al-
guns dos países de onde são 
provenientes os nossos imi-
grantes. Trouxemos, nesta 
edição, olhares sobre o car-
naval do Brasil, Guiné-Bis-
sau, Cuba, Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe. Porque in-
tegrar significa conhecer e vi-
venciar a cultura da socieda-
de de acolhimento, quisemos 
também dar a conhecer às 
pessoas que, por ventura, 
irão ler esta edição noutras 
paragens, o essencial do car-
naval açoriano e, em particu-
lar, o micaelense. 

Porque os Rumos Cruza-
dos existem para dar visibili-
dade aos imigrantes e contri-
buir para a construção de 
pontes culturais, trouxemos 
até si dois rostos de imigra-
ção: José Vieira é filho de um 
florentino com uma santo-
mense; Arminda Fortes, uma 
cabo-verdiana que fala o 
crioulo com sotaque micae-
lense. São percursos iguais e, 
simultaneamente, singula-
res. Vamos continuar a dar 
conta neste espaço de dife-
rentes olhares e percursos 
que dão corpo a esta diversi-
dade presente nas nove ilhas 
da nossa região. � 

Percursos 
singulares 

“Foi como se tivesse 
renascido...”

Fale-nos um pouco do seu percurso 
migratório. 

Eu resido nos Açores há 36 
anos. No início custou-me um 
bocado a adaptar, devido à mu-
dança do clima e do ambiente, 
mas hoje já estou completamen-
te adaptado. No entanto, a via-
gem que fiz em Julho a São Tomé 
abriu-me uma ferida que já esta-
va sarada há muito tempo. 

Mas com que idade chegou aos Aço-
res? 

Eu tinha 17 anos quando che-
guei cá e já com alguma vivência 
de São Tomé, pois fiz lá os meus 
estudos. Vim para os Açores no 
dia 6 de Janeiro, no paquete 
Wich, e nunca mais me esqueço. 
Foi um dia muito triste, porque 
saí sem data de regresso. Este re-
torno foi sempre adiado, até que 
um dia levantei-me e disse ao 
meu filho: vamos a São Tomé! A 
melhor maneira de renascer foi 
ter ido visitar a minha terra. 

E qual foi a sensação de ter voltado 
passado estes anos todos? 

 Fiquei com a sensação de que 
tinha nascido de novo. Quando 
cheguei ao aeroporto de São To-
mé não acreditava que estava lá. 
Mas depois comecei a ver aquelas 
montanhas, aquele verde e a res-
pirar aquele ar puro e fiquei com 
a certeza de onde estava. 

E ainda tinha lá familiares? 
Sim, ainda tenho lá familiares 
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Em 1 regressa a São Tomé, pela primeira vez, passados  anos desde que cá chegou

e muitos amigos de infância. Fui 
muito bem recebido por eles, não 
há palavras para descrever. Fui 
procurar os meus amigos, como-
veu-me bastante ver aquelas pes-
soas, aquilo que deixámos e en-
contrá-las depois naquela situa-
ção. Também me impressionou 
bastante a maneira como fui re-
cebido e a atitude destas pessoas 
a dizerem-me: Sempre foste hu-
milde, porque se não fosses hu-
milde estavas no teu conforto, 
num hotel, e não andavas à nos-
sa procura. Nas duas semanas em 
que estive lá procurei pessoas que 

tinham trabalhado na fazenda do 
meu pai e encontrei, por acaso, a 
pessoa que me ensinou a andar a 
cavalo. Para mim foi como tives-
se renascido, vim de lá novo. 

Voltando um pouco atrás. O seu pai 
é dos Açores? 

Sim, ele é da ilha das Flores e 
a minha mãe é de São Tomé e 
Príncipe. O meu pai foi para São 
Tomé como militar e foi nessa al-
tura que conheceu a minha mãe, 
casaram-se e eu nasci. A certa al-
tura o meu pai deixou a vida mili-
tar e como tinha lá umas fazen-
das, dedicou-se à cultura de café 

e cacau. Após 25 de Abril viemos 
para a ilha das Flores. Custou-me 
imenso a adaptar à ilha por causa 
do clima e dos temporais que fa-
zia na altura. 

Pensa voltar a São Tomé mais vezes 
e que relação tem neste momento com 
a sua terra? 

A relação que tenho com São 
Tomé é tão forte que tenho de re-
gressar lá o mais rapidamente 
possível. Eu agora estou numa 
fase de reconstrução da minha 
vida e prometi à minha namora-
da levá-la de viagem à terra que 
me viu nascer e crescer. � 

Polícia de profissão 
há  anos, José Vieira é um 
santomense que reside 
nos Açores há  anos. 
O pai é da Ilha das Flores 
e a mãe de São Tomé

NOTA DE ABERTURA

“O carnaval é um dos dias mais ale-
gres para os guineenses. Temos fes-
tas e desfiles de máscaras que são 
feitas com barro e papel e cada 
bairro representa um tema. A dife-
rença que vejo entre o carnaval da 
Guiné e o dos Açores é que aqui é 
mais baile de gala e nós lá fazemos 
bailes de rua”. � 

Guiné com 
Malique Djaló:

“Nas ruas de Mindelo, em Cabo Ver-
de, o carnaval é uma festa espontâ-
nea e de cariz muito popular. Nos 
dias que antecedem e culminam 
com a terça-feira de carnaval os gru-
pos fantasiados desfilam e improvi-
sam o teatro de rua. As músicas e as 
marchas têm ainda uma identidade 
muito própria”. � 

Cabo Verde com 
António Neves

“O carnaval para o povo cubano é 
pura alegria, todos vivem esta épo-
ca. Na marginal desfilam carruagens 
cheias de cor com grupos disfarça-
dos, é muito semelhante ao carnaval 
do Brasil. Temos uma festa que se 
chama o pré carnaval e actualmente 
também festejamos o carnaval em 
Julho e Agosto”. � 

Cuba com 
Alfredo Molina 

“As prévias carnavalescas no Brasil 
acontecem desde o começo de Janei-
ro, com muita festa na rua, muito 
ritmo, cor, muito calor e muita ale-
gria. O carnaval em si, na sexta-feira, 
no sábado e na Quarta-Feira de Cin-
zas, é apenas uma despedida”. � 

Brasil 
com Maninho

NELSON  DAVID

BI  
 
Nome: José Manuel Vieira 
Idade:  anos 
Nacionalidade: São Tomé e Príncipe 
Formação Académica: Polícia 
Passatempo Favorito: Fazer desporto 
nos tempos livres

Quando falamos 
no carnaval, o Brasil 
é uma referência 
obrigatória 
e incontornável. 
Ninguém questiona a 
supremacia dos brasileiros 
quando o assunto 
mete samba e fantasia
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Os Açores são já a sua casa

Nasceu numa pequena lo-
calidade piscatória na 
ilha de S. Nicolau, em 

Cabo Verde, com um nome no 
mínimo curioso: Preguiça. Tra-
balhou em Roma e Peniche mas é 
nos Açores que reside há 32 anos. 
Sonha abrir um restaurante de 
sabores africanos. Diz a Arminda 
e com a razão:” que a esperança 
é a última a morrer.” 
 

Conta-nos sobre o teu percurso mi-
gratório. 

Depois da independência as 
coisas não estavam fáceis. A mi-
nha irmã mais velha, que entre-

tanto estava a trabalhar em Itália, 
conseguiu arranjar-me um con-
trato de trabalho. Estávamos em 
1975. 

Foste trabalhar em que área? 
Em Itália estava a trabalhar 

como doméstica e lembro-me 
que nos primeiros tempos em 
Roma sentia  imensas saudades 
de Cabo Verde. Só queria regres-
sar para o meu país. 

Como é que “matavas” as sauda-
des? 

Ouvia a música o tempo todo. 
Lembro-me que tínhamos um 
gira-discos (dos antigos) que nos 
permitia enganar as saudades. 

Os Açores como é que surgiram nes-
te percurso? 

Depois de dois anos em Roma, 
estive ainda a trabalhar durante 
um ano no continente. O meu 
marido estava a trabalhar nas 
pescas em Peniche e foi contrata-
do por uma empresa açoriana 
para vir trabalhar em S. Miguel. 
Como o salário era melhor, nem 
sequer vacilámos em mudar para 

o arquipélago. No dia 25 de Agos-
to de 1979 cheguei a Ponta Del-
gada, algumas semanas depois 
do meu marido. 

O que guardas desta chegada? 
Guardo uma excelente recor-

dação. O meu marido estava a tra-
balhar naquela noite e por isso 
não me foi buscar ao aeroporto. 
No seu lugar foram colegas aço-
rianos de trabalho que me recebe-
ram, desde primeira hora, como 
família. Nunca me tinha passado 
na cabeça vir viver nos Açores mas 
sinto-me muito bem aqui. Os 
Açores fazem-me lembrar o meu 
país. Nasci rodeada de mar e aqui 
o que não me falta é o mar. 

Não resisto e pergunto como é que 
sentes entre Açores e Cabo Verde? 

Sinto-me no meio. Sou meta-
de açoriana e metade cabo-ver-
diana e sinto orgulho desta con-
dição. Três dos meus cinco filhos 
nasceram aqui. Fiz a minha vida 
e sempre fui bem tratada aqui, 
mas também não posso esquecer 
a minha terra.  � 

Participe neste diálogo

DIREITOS RESERVADOS

IRS 2010
Este é o segundo ano consecuti-
vo em que a Associação dos Imi-
grantes nos Açores disponibili-
za, gratuitamente, aos cidadãos 
imigrantes, o Gabinete de 
Apoio ao Preenchimento de De-
clarações Fiscais. 

Os imigrantes que ainda en-
treguem as suas declarações em 
suporte de papel têm o mês de 
Março para declarar exclusiva-
mente rendimentos das catego-
rias A e H e o mês de Abril para 

os restantes casos. Aqueles cida-
dãos estrangeiros que enviem as 
declarações pela internet têm o 
mês de Abril para as categorias 
A e H, e Maio para os restantes 
casos. 

Para mais informações con-
tacte-nos através do número te-
lefónico 296286365 ou 
296288001, visite a nossa pági-
na em www.aipa-azores.com ou 
dirija-se à sede da AIPA, sita na 
Rua do Mercado nº 53H. �  

Dia mundial contra o racismo 
Assinala-se no dia 21 de Março o 
Dia mundial contra o racismo. A 
Associação dos Imigrantes nos 
Açores irá assinalar esta data com 
a realização da III edição da mar-
cha contra o racismo e discrimina-
ção, no dia 20 de Março, nas Por-
tas da Cidade. 

Com esta actividade pretende-
mos, por um lado, chamar a aten-
ção da sociedade para a problemá-
tica do racismo e da discrimina-
ção, e por outro, sensibilizar as 
pessoas para o combate de toda a 
forma de discriminação em razão 
da raça, sexo ou origem étnica, re-
ligião ou crença. 

O nosso símbolo para este Dia 
Internacional de Luta Contra o 
Racismo será novamente o dos 
dois polvos que mantêm um diá-
logo entre eles.  Estamos à procu-
ra de sugestões para este diálogo, 
que servirá para produzir mate-
riais de divulgação e sensibilização 
da população sobre o racismo. 

Os interessados poderão enviar 
a sua sugestão para geral@aipa-
azores.com ou josefina.cruz@ai-
pa-azores.com. 

Esta actividade insere-se no 
projecto OLHAR-A-CORES, 
có-financiado pelo ACIDI e 
FEINPT. � 

São Tomé com Leoter Viegas 
“O carnaval em São Tomé é 
celebrado quase como em 
Portugal, a única diferença é 
que os jovens e as crianças 
nas escolas usam materiais 
recicláveis e produtos locais 

para confeccionarem as más-
caras e as roupas. O carnaval 
em São Tomé é vivido de for-
ma popular e neste dia a cida-
de pára para ver as pessoas a 
desfilar”. 

CARNAVAL 

Açores com José Franco 
“O carnaval nos Açores, e em 
particular em São Miguel, 
vive-se de diversas formas. Há 
uma parte que festeja o carna-
val de maneira muito formal 
com um baile de gala; temos 

desfiles de rua na terça-feira e 
no domingo gordo. Ainda te-
mos uma traição muito antiga 
e única da ilha, que é a bata-
lha das limas, que se realiza 
no dia de carnaval”.

CARNAVAL 

NELSON DAVID 

Diz que o Mar a faz sentir-se em Cabo Verde

Divulgue o concurso nas escolas

DIREITOS RESERVADOS

A diversidade vista pelos mais novos
Até ao dia 31 de Maio estão aber-
tas inscrições para a II edição do 
concurso “A Diversidade vista 
pelos mais novos”. À semelhan-
ça da I edição,  esta iniciativa 
destina-se a todos os alunos ma-
triculados no 3º ciclo do ensino 
Básico e Secundário da Região 
Autónomas dos Açores. O tema 
do concurso é a diversidade cul-
tural e os alunos poderão con-
correr com trabalhos nas áreas 
de pintura, desenho, poesia ou 
prosa. Aos três melhores traba-
lhos serão atribuídos os seguin-
tes prémios: um computador 
portátil ao vencedor, uma má-

quina fotográfica ao segundo 
classificado e um leitor MP4 
para o terceiro lugar. 

A iniciativa é promovida no 
âmbito do projecto “ Desenvol-
vimento do Projectos Municipais 
para a Promoção da Intercultu-
ralidade” e financiado pelo 
FEINPT - Fundo Europeu para a 
Integração de Nacionais de Paí-
ses Terceiros - e ACIDI, I.P. 

Para mais informações con-
tacte-nos através dos números 
296286365/296288001 ou te-
nha acesso ao regulamento do 
concurso em www.aipa-azo-
res.com. � 

Visite-nos em horário laboral

DIREITOS RESERVADOS

BI  
 
Nome: Arminda Fortes 
Idade:  anos 
Lema de Vida: Estar com os pés bem 
assentes no chão, viver cada dia de 
cada vez e não dar um passo maior do 
que a perna. 
Passatempo: Cozinhar e ver televisão


