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O crime hediondo con-
cretizado na Noruega, 
apesar de ser isolado 

não pode nem deve ser enten-
dido como algo passageiro e 
de muito pontual. Para nossa 
infelicidade e de pessoas que 
acreditam nos valores da de-
mocracia, do respeito e da sã 
convivência entre povos e cul-
turas, o massacre (que aconte-
ceu num país até agora per-
cepcionado como muito im-
provável para este tipo de 
fenómenos) veio colocar-nos 
em alerta máximo. Em alerta 
porque há um nítido cresci-
mento de movimentos de ex-
trema direita cuja visibilidade 
e apoio popular têm sido con-
seguidos à custa de um dis-
curso anti-imigração, de uma 
visão homogénea da Europa e 
num confronto aberto com o 
islão, entendido como ameaça 
à integridade cultural da Eu-
ropa. Em segundo lugar, esse 
discurso de extrema direita 
tende a ganhar maiores im-
pulsos perante a crise econó-
mica e a consequente escassez 
de oportunidades de emprego 
onde o outro, é tido sempre 
como o culpado. Em terceiro 
lugar, não estamos a levar 
muito a sério a necessidade de 
dotar os indivíduos de compe-
tências necessárias para en-
tenderem e interagirem com o 
outro que, por circunstâncias 
várias, vê e vive o mundo atra-
vés de outras janelas. Vivemos 
num mundo fascinante onde 
a possibilidade de interacção 
com o outro é quase inesgotá-
vel. Este processo de globali-
zação não veio necessaria-
mente igualizar-nos ou ho-
mogeneizar-nos, veio 
trazer-nos como vizinho de 
rua, como colega de traba-
lho, o outro, e por isso temos 
necessidade de desenvolver 
estratégias para vivenciar 
esta mesma interculturali-
dade. Não há sítios imprová-
veis para a emergência des-
tes demónios. Estão escondi-
dos algures e muita vezes em 
sítios menos prováveis. Cabe 
a todos nós, desde que acre-
ditemos nos valores como res-
peito, para não criar espaços 
para a emergência dos tais de-
mónios. Eles estão, todavia, 
por aí. � 

Demónios 
escondidos

Nasceu em Cabo Verde 
e vive no Faial há 26 anos

Porque é que escolheu a ilha do 
Faial para viver? 

Eu escolhi a ilha do Faial por 
casualidade. Eu trabalhava no 
aeroporto do Sal e na altura Cabo 
Verde estava a lutar para ter a sua 
independência. Por essa razão, a 
NAV (empresa onde trabalhava) 
facultou trabalho aos seus fun-
cionários nos aeroportos de Por-
tugal. Eu ponderei, vi a situação 
daquela época e decidi aceitar a 
oportunidade nos aeroportos dos 
Açores. 

Antes de vir para cá tinha alguma 
noção do que era o arquipélago? 

Eu não conhecia os Açores, 
apenas sabia que também era um 
arquipélago, daquilo que tinha 
aprendido ligeiramente na escola. 
Aquela noção que tinha não era 
suficiente para vir viver para cá. 

E qual foi a sua primeira reacção 
quando chegou? 

Eu quando cheguei ao Faial 
gostei da ilha. Há diferenças en-
tre os Açores e Cabo Verde, e uma 
delas que notei quando cheguei 
foi a chuva e o verde que revestia 
esta ilha. À primeira vista vi que 
esta era a minha terra, aquela 
onde eu e a minha mulher podía-
mos fazer a nossa vida. 

No início quais foram as suas princi-
pais dificuldades? 

As primeiras dificuldades de 
adaptação são sempre as de um 
imigrante, que sai do seu espaço, 
do seu meio e que deixa a família. 
Neste aspecto fomo-nos adap-

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

O seu nome é Alfredo dos Santos, tem  anos e nasceu na ilha do Sal

tando com o passar do tempo. No 
entanto há sempre dificuldades 
que nos marcam mais. Na altura 
os açorianos não estavam habi-
tuados com a imigração e, sobre-
tudo aqueles que estiveram na 
guerra, tinham uma má noção de 
África e dos africanos. Eu, a mi-
nha mulher e um outro casal fo-
mos dos primeiros imigrantes 
cabo-verdianos a chegar ao Faial. 
Lembro-me que até havia pes-
soas que tinham medo de nós. Se 
estávamos a andar num passeio 
elas mudavam-se para outro. Por 
outro lado, também havia casos 
de extrema curiosidade. Se nos 
viam na rua chamavam-se uns 
aos outros só para nos verem pas-
sar. Era uma situação assustado-

ra. E pior do que isso foi no iní-
cio da nossa chegada: os faialen-
ses fizeram uma reunião com o 
intuito de nos expulsar da ilha. 
Porém, um padre reuniu-os na 
igreja, pediu-lhes que tivessem 
mais compreensão e que nos des-
sem oportunidade, dando o 
exemplo dos muitos açorianos 
que tinham saído do Faial à pro-
cura de melhores condições de 
vida. Com o tempo tudo se pas-
sou, fiz por marcar o meu espaço 
e ainda estou aqui. 

Falando um pouco no seu país como 
está a sua relação com Cabo Verde? 

 A minha relação com Cabo 
Verde é neste momento uma boa 
ligação. Porém, estive quase 20 
anos sem contacto com a minha 

“Quando cheguei os 
faialenses até fizeram uma 
reunião com o intuito de 
nos expulsar da ilha. Hoje 
tudo é diferente”

NOTA DE ABERTURA

O SEF emitiu, em 1,  notifi-
cações para o abandono voluntário 
do território nacional, o que repre-
senta um aumento de ,1% em re-
lação a . Brasileiros, cabo-ver-
dianos e guineenses foram os mais 
visados. � 

O retorno 
voluntário 

No final de 1 a população estran-
geira residente em Portugal totaliza-
va . cidadãos, quantitativo 
que representa um decréscimo do 
stock da população residente em 
1.%, face ao ano de . Para 
além do contexto de crise que o país 
está a atravessar, a aquisição de na-
cionalidade portuguesa concorreu 
fortemente para esta diminuição. � 

Imigrantes 
em Portugal 

As nacionalidades de estrangeiros 
residentes mais representativas em 
Portugal são o Brasil (,1%), Ucrâ-
nia (11,1%), Cabo Verde (,%), Ro-
ménia (,%) e Angola (,%). A 
Guiné-Bissau (,%), Reino Unido 
(,%), China (,%), Moldávia 
(,1%) e São Tomé e Príncipe 
(,%) constituem igualmente co-
munidades de dimensão assinalável 
a residir em território nacional. � 

Brasileiros 
em maior número

Em 1 foram afastados do terri-
tório nacional  estrangeiros: 
1 no âmbito de expulsões admi-
nistrativas, 1 em sede de proce-
dimento de condução à fronteira (e 
1 em cumprimento de decisões 
judiciais de pena acessória de ex-
pulsão). Isto significa que em 1 
foram repatriados  cidadãos es-
trangeiros por dia. � 

Imigração 
ilegal 

terra natal. De Cabo Verde vim 
com o objectivo de vir trabalhar e 
de cuidar dos meus filhos. Eu vim 
com uma filha para cá, mas de-
pois nasceram mais três e as coi-
sas mudaram, sendo que se tor-
nou difícil o regresso à minha ter-
ra. Quando saí da ilha do Sal saí 
com o pensamento de que só vol-
taria quando surgisse a oportuni-
dade. Na realidade, foi o que 
aconteceu. Passados 20 anos vol-
tei à minha terra, gostei muito e 
tenho ido sempre. Da última vez 
foi há 2 anos, fiquei lá dois meses, 
passeie por todas aquelas ilhas e 
deu para matar as saudades. 

Mas pensa no regresso? 
Definitivo não. Só vou lá de 

passeio e quando posso. É aqui 
que tenho os meus filhos. Eles 
não cresceram lá e não têm vín-
culo nenhum daquele modo de 
vida. Eu saí da minha terra, perdi 
os meus hábitos e costumes. Mas 
aqui nunca me adaptei, vou fa-
zendo para viver e adaptar-me. O 
que eu passei para chegar até 
aqui é bom, mas não me diz res-
peito. A vida de um emigrante é 
assim, perde-se e fica sem rumo. 

Então em termos pessoais conside-
ra o Faial como sendo a sua terra? 

Sim, em termos pessoais a mi-
nha vida é aqui, mas enquanto os 
meus filhos também estão, por-
que se amanhã eles se mudarem 
para outro sítio eu e a minha mu-
lher iremos atrás deles. Estou 
aqui porque eles também estão. 

Para terminar, que balanço faz des-
te percurso migratório? 

O balanço que faço deste per-
curso é positivo. Criei, eduquei os 
meus filhos e estão todos muito 
bem colocados. Eu tive sorte, mas 
a sorte, como costumo dizer, é 
própria. Nós mesmos traçamos 
a nossa sorte. � 

Cabe a todos nós, desde 
que acreditemos nos 
valores como respeito, 
para não criar espaços 
para a emergência dos 
tais demónios. Eles 
estão, todavia, por aí
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“Saberes Milenares” foi a vencedora 
Paulo Medeiros, com a foto-

grafia “Saberes Milenares”, 
foi o vencedor da 2ª edição 

do concurso de fotografia “ Olha-
res sem Fronteiras”, promovido 
pela AIPA (Associação dos Imi-
grantes nos Açores) em parceria 
com AFAA (Associação dos Fotó-
grafos Amadores dos Açores” e 
com o apoio da Câmara Munici-
pal de Lagoa. 

O vencedor que foi contem-
plado com uma viagem e estadia 
em Cabo Verde (patrocinado pela 
Câmara Municipal de Lagoa) 
tem 44 anos, é professor univer-
sitário e tem como uma das suas 
grandes paixões a fotografia. 

Em entrevista aos Rumos Cru-
zados, Paulo Medeiros afirmou 
que este tipo de concursos dá 
oportunidade aos fotógrafos de 
mostrarem os seus trabalhos fora 
do ecrã do computador, onde a 
imagem é muito limitativa em ter-
mos de visualização. “Para mim 

uma fotografia só tem qualidade 
em papel e como sai caro fazermos 
as nossas próprias exposições, este 
tipo de iniciativas permite-nos ver 
os nossos trabalhos expostos”, 
acrescentou. Apesar de já ter con-
corrido à 1ª edição do concurso 
“Olhares sem Fronteiras”, o autor 
de “Saberes Milenares” considera 
que este é um tema difícil de se fo-
tografar, no entanto “com um pou-
co de sorte e inspiração conse-
gue-se um bom trabalho.” Ques-
tionado sobre a fotografia 
vencedora, admite ter sido um 
pouco “obra do acaso”. “ Um dia a 
minha filha quis fazer umas tran-
ças africanas e como eu sabia que 
ia haver a 2ª edição deste concur-
so aproveitei o momento e fiz duas 
fotografias”, explicou. A mensa-
gem que a imagem transmite cada 
um que a interprete à sua manei-
ra, mas para Paulo Medeiros é a 
interligação e a passagem de sabe-
res de uma cultura para outra. 

A inauguração da exposição 
“Olhares sem Fronteiras”, que de-
correu a 20 de Julho no edifício do 
Museu do Presépio, contou com a 
presença do vice-presidente do 
Município de Lagoa, Fernando 
Moniz. Estão patentes, até ao dia 
20 de Agosto, as 30 melhores foto-
grafias das 120 que foram enviadas 
durante o período de candidatura, 
e destas foram ainda atribuídas três 
menções honrosas: “Mercado da 
Graça”, de Paulo Rodrigues Jorge, 
“Crucifixos”, de Acácio Amaral, e 
“Momentos”,  de Paulo Medeiros. 

Esta iniciativa visa essencial-
mente contribuir para a valoriza-
ção, através da fotografia, da di-
versidade e diálogo intercultural 
e sensibilizar a população açoria-
na para a integração das comuni-
dades de imigrantes que vivem 
nas nove ilhas da nossa região. 

A 3ª edição será lançada bre-
vemente, sendo que o prémio 
será uma viagem ao Brasil. � 

 atendimentos em 1 

DIREITOS RESERVADOS

Cultura e Cidadania 
Açoriana
O processo de integração joga-
se numa relação cultural nos 
dois sentidos. Se a sociedade 
tem de criar as condições para 
a valorização da cultura dos imi-
grantes, estes por sua vez têm 
também de conhecer e valorizar 
a cultura da sociedade de aco-
lhimento. 

É neste contexto e em face da 
presença dos imigrantes na so-
ciedade açoriana que AIPA irá 
promover um curso livre de Ci-
dadania e Cultura Açoriana 
com o propósito de dar a conhe-

cer aos imigrantes algumas no-
ções nucleares da cultura local e 
da própria dimensão da cidada-
nia. 

A formação é gratuita, terá 
uma carga horária de 12 horas e 
decorrerá de 30 de Julho a 20 de 
Agosto, aos sábados das 15h às 
18h, na sede da AIPA. O curso será 
ministrado por Rita Couto. Pode-
rá inscrever-se a partir dos núme-
ros 296286365/296288001 ou 
enviando um e-mail com os seus 
dados para marina.fonseca@ai-
pa-azores.com. � 

8 anos em funcionamento 
A funcionar desde Julho de 2003, 
no âmbito de um protocolo de 
cooperação concretizado com o 
ACIDI e com o Instituto de Acção 
Social, o CLAII constitui um ser-
viço de atendimento e aconselha-
mento aos imigrantes. 

Ao longo dos 8 anos de existên-
cia (15 de Julho de 2003 até 15 de 
Julho de 2011) o Centro Local de 
Apoio à Integração de Imigrantes 
efectuou 2.355 atendimentos, com 
uma média de 294 atendimentos 
anuais. De 1 de Janeiro de 2011 até 
15 de Julho de 2011 foram realiza-
dos 180 atendimentos. 

Em relação aos géneros, os cida-
dãos do sexo masculino são os que 

mais procuraram o CLAII (68,7%), 
enquanto do sexo feminino repre-
sentaram 31,3%. 

Estes utentes, na sua maioria 
têm idades compreendidas entre 
26 e 35 anos (36,89%) e entre 36 e 
45 anos (34,44%). Significa que 
cerca de 71,33% dos utentes têm 
idades entre os 26 e 45 anos. 

Pessoas de mais de 40 nacionali-
dades diferentes procuraram o Cen-
tro Local de Apoio à Integração de 
Imigrantes. Os cidadãos brasileiros 
(41,14%) são os mais representati-
vos, seguindo-se cabo-verdianos 
(21,38%), Ucranianos (6,33%), 
Guineenses (5,4%), Portugueses 
(4,8%) e Angolanos (3,79%). � 

Recusas de entrada
Em 1 o SEF recusou a en-
trada em Portugal a  es-
trangeiros com o argumento 
de não reunirem condições 
legais de admissão (decres-
ceu 1,% face a . Cerca 

de % das recusas de entra-
da  incidiram sobre cidadãos 
brasileiros (1.), funda-
mentadas predominante pela 
ausência de visto adequado à 
finalidade da estadia. � 

RELATÓRIO SEF 

Imigração nos Açores 
Segundo dados do SEF, os 
Açores apresentam um stock 
de cidadãos estrangeiros de 
1 indivíduos, representan-
do 1,1% do total nacional e 
uma diminuição de ,% face 

ao ano de . A nível na-
cional  vivem   indiví-
duos estrangeiros, registan-
do uma diminuição de 1,% 
em comparação com o ano de 
. � 

DADOS

PAULO MEDEIROS

Um harmonioso e estimulante diálogo intercultural

 anos a apoiar imigrantes

DIREITOS RESERVADOS

Aniversário do CLAII
No passado dia 15 de Julho o 
Centro Local de Apoio à Inte-
gração de Imigrantes de Ponta 
Delgada comemorou o seu oita-
vo aniversário. 

Festejámos esta data com um 
almoço convívio que decorreu a 
17 do corrente mês no Salão Pa-
roquial de São José. Estiveram 
presentes cerca de 100 imigran-
tes, representantes da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, Di-
recção Regional das Comunida-
des e da APAV e jovens que par-
ticiparam no “1º Mundialito de 
Futsal”.   Depois de um almoço in-
tercultural, com iguarias do Bra-
sil e Angola, cantou-se os para-

béns ao CLAII, que há oito anos 
apoia imigrantes. Jaime Goth 
animou a tarde de domingo com 
os seus ritmos africanos, que des-
pertou muitos imigrantes para 
um “pezinho de dança”. 

Nesse dia foram ainda entre-
gues os prémios do “1º Mundiali-
to de Futsal”, que decorreu de 18 
de Junho a 10 de Julho. 

O CLAII é um espaço de acolhi-
mento, informação e apoio des-
centralizado, que visa ajudar a res-
ponder a questões e problemas que 
se colocam aos imigrantes. Tem 
como missão fornecer informação 
e apoiar o processo de acolhimen-
to e integração de imigrantes. � 

Haverá actividades durante a formação

NELSON DAVID


