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RUMOS CRUZADOS QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2011 

1. O mês de Agosto 
está condenado a ser 
em Portugal a época 

de férias em que a maioria 
tenta recarregar as energias, 
sendo perfeitamente legíti-
mo não querer saber de as-
suntos trágicos e que com 
uma maior frequência do se-
ria desejável, povoam o nosso 
quotidiano. Sob a forma de “ 
European Declaration of In-
dependence”, o autor da ma-
tança de 76 pessoas na ilha 
de Utoya, em Oslo, reproduz 
um pensamento egocêntrico 
e de uma visão de civilização 
europeia unitária e homogé-
nea culturalmente. O massa-
cre aconteceu num país im-
provável, mas o nosso entre-
vistado desta semana (um 
sociólogo cabo-verdiano que 
vive e trabalha na Noruega 
há 28 anos) reitera que todos 
os sítios são improváveis para 
gerar este tipo de massacre, 
onde um louco que acredita 
numa identidade, sem espa-
ço para outros, sem lugar 
para os estrangeiros, concre-
tizou de forma pormenoriza-
da um dos piores massacres 
da Europa recente. Estamos 
numa época em que a nossa 
preocupação é alicerçada 
quase exclusivamente pela 
comunicação social. Quando 
não se aborda um tema da 
comunicação social temos a 
percepção errada que o pro-
blema não existe. No entan-
to, a encruzilhada que as so-
ciedades modernas e, e em 
especial, a Europeia no que 
concerne a relação entre imi-
grantes, multiculturalismo, 
interculturalismo e tolerân-
cia, terá  de nos colocar em 
sentido permanente. Isso si-
gnifica estar atento e não 
acreditar de forma cega no 
bom senso das pessoas e das 
improbabilidades.  Levar 
muito a sério a questão do 
diálogo intercultural e fazer 
com que o tema seja viven-
ciado a apropriado por todos. 
Por isso, vale a pena ler a en-
trevista desta semana ao Mi-
guel da Luz que nos explica a 
razão pela qual  a Noruega 
perdeu a inocência após o dia 
22 de Julho. 

2. Cabo Verde foi a vo-
tos no passado do-
mingo para escolher 

um novo Presidente da Repú-
blica. Os resultados ditaram a 
segunda volta que irá ser dis-
putada entre  Manuel Ino-
cêncio e Jorge Carlos Fonse-
ca. Pela primeira vez, os imi-
grantes cabo-verdianos 
residentes nos Açores vota-
ram nas eleições presiden-
ciais e é de lamentar que das 
200 pessoas inscritas apenas 
73 tenham ido votar. � 

Os nossos 
fantasmas

“A Noruega perdeu 
a sua inocência”
Oslo, a capital da Noruega 

foi atingida por ataques 
terroristas no passado dia 

22 de Julho, que resultaram em 76 
mortes. No programa “O Mundo 
Aqui”, do dia 30 de Julho, estive-
mos à conversa com Miguel da 
Luz, um cabo-verdiano, de 45 
anos, a residir na Noruega desde 
1983.    Este sociólogo e consultor 
no Município de Hamar, cidade 
onde vive (a poucos quilómetros de 
Oslo), deu-nos uma breve visão da 
situação actual do país após a ca-
tástrofe e, sobretudo,  ajudou-nos 
a perceber que temos, a partir des-
te massacre, uma outra Noruega. 
Os valores da democracia,  liberda-
de e tolerância saíram mais fortes. 

A Noruega era até então um país 
pouco propício a este fenómeno? 

Na minha opinião, em qualquer 
país do mundo este tipo de aconte-
cimento é e deve ser considerado 
improvável, porque nós enquanto 
seres humanos não podemos acei-
tar este tipo de acção de terror. Em 
relação à Noruega, é verdade que 
até ao dia 22 de Julho de 2011, se ti-
nha a noção de um país com alta 
segurança, onde as pessoas po-
diam caminhar com toda a segu-
rança: nas cidades e  aldeias sem 
correrem o risco de serem expostas 
a actos de crime ou terror. Na No-
ruega, dizemos que o país perdeu a 
sua inocência e a sua ingenuidade 
no dia do massacre. 

Porque é que diz que o país perdeu 
a sua inocência? O que é que isto tra-
duzirá para a Noruega? 

Isto traduz-se na confiança 
mútua que existe entre os cida-
dãos, quer pessoas que estão a de-
dicar-se à política ou outras acti-
vidades. Na Noruega, o povo 
sempre se baseou nesta confian-
ça e esta pode ser afectada quan-
do há um acto de terror e violên-
cia, como foi o caso. 

 A integração dos imigrantes, o re-
lacionamento intercultural e o respei-
to pelo outro eram temas transversais 
e pacíficos na sociedade norueguesa? 
Qual é o seu olhar sobre a presença dos 
imigrantes e a sua relação com a popu-
lação autóctone? 

O número de imigrantes na 
Noruega aumentou consideravel-
mente desde 2006. E com este au-
mento vieram alguns desafios 
para a sociedade norueguesa que, 

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

Miguel da Luz é cabo-verdiano, sociólogo, tem  anos e reside na Noruega desde 1

tem como base valores ligados à 
democracia, tolerância e liberda-
de de imprensa. Estes valores nem 
sempre são partilhados por todas 
as pessoas que chegam ao país. 
Portanto, com o maior número de 
imigrantes alguns destes são desa-
fiados. Todavia, tem-se feito um 
grande trabalho nesse sentido. Te-
mos um departamento de Inte-
gração e diversidade, a nível na-
cional e com sedes locais, que tra-
balha em prol dos imigrantes para 
a sua integração. Este é um depar-
tamento com grande peso admi-
nistrativo e político. O que indica 
que a liderança política quer o me-
lhor para todos os imigrantes. 

O momento que a sociedade norue-
guesa está a viver agora está a unir os 
noruegueses para a luta contra a vio-
lência? 

Depois deste acontecimento, a 
sociedade ficou mais unida na luta 
contra a violência e respondeu com 
o “espírito norueguês”. As pessoas 
saíram para as ruas e praças pú-
blicas com mensagens dizendo: 
“Estamos tristes e chocados, mas 
jamais seremos vencidos pelo ter-
ror!” Todos dizem que a democra-

cia vai tornar-se mais forte e que a 
liberdade e tolerância vão conti-
nuar a ser os valores básicos da so-
ciedade. O governo, por sua vez, 
reagiu de uma forma firme e con-
victa no que diz respeito à lideran-
ça e defesa da segurança do país. 
A oposição deu todo apoio ao go-
verno, já se decidiu que as próxi-
mas eleições municipais serão 
adiadas e, por algum tempo, não 
haverá nenhuma actividade po-
lítica, para se evitar confrontos po-
líticos que possam sustentar actos 
de violência. Tanto a oposição 
como o governo estão convencidos 
de que haverá uma Noruega antes 
e uma depois do dia 22 de Julho 
de 2011. A Noruega antes já a co-
nhecemos, a Noruega depois do 
acontecimento será um país onde 
as armas mais fortes de todas as ar-
mas, como disse o primeiro-minis-
tro, são a liberdade de expressão e 
a democracia, que serão o guia 
para o futuro do país. 

Este terror trouxe lágrimas e 
horror nas pessoas, mas também 
transformou a Noruega, num 
país das flores, porque as ruas e os 
parques públicos estão decorados 

com flores. É uma forma que as 
pessoas têm de demonstrar a sua 
simpatia e solidariedade para 
com as famílias que foram direc-
tamente afectadas. Estas flores 
vêm também acompanhadas 
com apelos que dizem: “Nós que-
remos mais liberdade e tolerân-
cia! A nossa liberdade jamais será 
vencida pelo terror”. 

O tema da imigração, intercultura-
lidade e da homogeneidade cultural 
são temas que são fracturantes na dis-
cussão política e também na percepção 
que as pessoas têm sobre a presença 
dos imigrantes na sociedade norue-
guesa ou são temas relativamente pa-
cíficos na Noruega? 

Estes temas não são pacíficos na 
Noruega, até porque sempre origi-
naram muita polémica. É claro que 
num país com forte valor demo-
crático, estes temas são fortes e de 
grande interesse político. Mas de-
pois deste acto de terror não tem 
havido nenhuma discussão sobre 
estes temas, pois surgiu um apelo 
da oposição e do governo para que 
se deixasse de lado toda a polémica 
política e se concentrasse nas pes-
soas que estão a sofrer. �  

NOTA DE ABERTURA

No passado dia  de Agosto, São Tomé 
e Príncipe foi às urnas para escolher o 
novo presidente da República, na se-
gunda volta das eleições. Manuel Pin-
to da Costa, independente, foi eleito 
Presidente da República com ,% 
dos votos. Atrás ficou Evaristo Carva-
lho, apoiado pelo partido Aliança De-
mocrática e Independente, com ,1% 
dos votos. O novo presidente tomará 
posse no dia  de Setembro. � 

Eleições em São Tomé 

Na emissão do passado sábado, dia 
 de Agosto, estivemos à conversa 
com Alfredo Fortes, um imigrante 
cabo-verdiano, de  anos, a residir 
no Faial desde 1. Alfredo contou-
nos como foi a sua vinda para os 
Açores e a sua adaptação a uma so-
ciedade que ainda não aceitava “o 
outro.” Ouça a nossa oferta musical, 
as notícias e sugestões. Visite o nos-
so site. � 

“O Mundo Aqui”
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“Não quero perder a minha identidade”
O seu nome é Maria Oliveira, tem 
49 anos e nasceu no Brasil, cida-
de de Osório. 

Porquê os Açores? 
Eu trabalhei durante muito 

tempo em Museus, espaços cultu-
rais e fiz um trabalho de pesquisa 
independente sobre as festas do 
Espírito Santo, em que durante 3 
anos corri todas as ilhas do arqui-
pélago. Depois fui convidada para 
fazer algumas palestras em São 
Miguel. Eu gostei muito da ilha e 
já estou cá a viver há um ano e 
meio. 

Quando chegou qual foi a sua pri-
meira reacção? 

A primeira vez que vim aos 
Açores foi há 10 anos. Na altura, 
achei o povo açoriano muito fe-
chado, mas acolhedor para com as 
pessoas que chegam de visita. No 
entanto, a situação é outra quando 
o de fora vem viver para cá. Havia 
uma grande rejeição para com os 
imigrantes e, sobretudo, mulheres 
brasileiras. Actualmente nota-se 
que houve evolução, mas ainda 

chamavam de imigrante. Esta pa-
lavra não existe para os brasileiros. 

Disse que fez um trabalho de pes-
quisa sobre as festas do Espírito Santo 
nos Açores. O que pensa da cultura aço-
riana? 

Gosto muito da cultura açoria-
na e, sobretudo, desta parte cultu-
ral das festas do Espírito Santo. É 
uma parte que me chama muito a 
atenção e cada vez que pesquiso 
mais informação, encontro sem-
pre coisas interessantes. 

Falando do seu país. Como está a sua 
relação com o Brasil? 

A minha relação com a minha 
terra está boa. Estou sempre por 
dentro das notícias da minha ci-
dade, ouço a rádio local todos os 
dias e comunico com a família e 
amigos por telefone e através do 
Facebook. 

E do que é que sente mais saudades? 
Sinto saudades sobretudo do 

povo brasileiro. As pessoas da mi-
nha terra são menos desconfiadas 
e mais acolhedoras. Aqui parece 
que temos de provar como uma 

documentação aquilo que real-
mente somos. No Brasil a nossa 
palavra basta. 

Pensa em regressar? 
O meu primeiro objectivo na 

minha vinda para cá foi o de fazer 
o mestrado. Como na minha re-
gião temos falta de profissionais 
na área cultural, certamente terei 
um emprego garantido lá. Por ou-
tro lado, se conseguisse realizar-
me profissionalmente aqui, só re-
gressaria ao Brasil de visita. Eu 
gosto desta ilha, aqui sinto-me 
como que se estivesse na minha 
terra. 

Que balanço faz deste percurso mi-
gratório? 

Durante este ano e meio eu ten-
tei cuidar-me para não perder a mi-
nha identidade. Quero ser eu, sor-
rir, brincar e falar com as pessoas 
sem ter medo daquilo que elas se-
jam. É claro que temos de nos adap-
tar ao lugar que escolhemos para vi-
ver, mas também acho que temos 
de deixar uma boa impressão da 
nossa personalidade.  � 

Segunda volta a 1 de Agosto
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“Uma outra vida da folha 
de eucalipto”
Maxm Pavlov tem 41 anos, nas-
ceu na Rússia e é artista plásti-
co. Há 2 meses veio para os Aço-
res e com ele trouxe a sua arte, 
quadros feitos com folhas de eu-
calipto. Maxm irá expor os seus 
trabalhos, pela primeira vez, na 
ilha de São Miguel. A exposição 
intitulada “Outra vida da folha 
de eucalipto” será inaugurada 
no dia 9 de Outubro na Acade-
mia das Artes dos Açores. 

Este artista viveu em Portu-

gal durante 10 anos e diz com or-
gulho ter a nacionalidade portu-
guesa. Já viajou por 27 países e 
ganhou experiência profissional 
na Europa e África. 

Os seus quadros passaram 
por exposições realizadas em 
Portugal, Espanha e Rússia. 
Maxm já ganhou um prémio de 
melhor artista na Rússia e neste 
mesmo país está exposto um 
quadro seu no Museu aeroespa-
cial de Moscovo. � 

Aristides Lima vence nos Açores
No passado domingo, dia 7 de 
Agosto, os cabo-verdianos foram 
a votos para as eleições presiden-
ciais. Em São Miguel, Terceira e 
Pico, ilhas em que reside o maior 
número de imigrantes cabo-ver-
dianos recenseados, foram cons-
tituídas mesas de voto. 

Jorge Carlos Fonseca, candida-
to apoiado pelo Movimento para a 
Democracia (MPD), lidera com 
37,3% dos votos e atrás segue o can-
didato do partido que lidera o Go-
verno do país (PAICV) Manuel 
Inocência de Sousa com 32 % dos 
votos. Apesar do candidato Aristi-
des Lima ter ganho as eleições no 

círculo de Portugal e ilhas não ficou 
para a segunda volta (27,4%) 

Aristides Lima, independente, 
venceu a votação no círculo dos 
Açores com um total de 33 votos. 
Seguiu-se Jorge Carlos Fonseca 
com 27 votos. A figurar na terceira 
posição ficou Manuel Inocêncio 
Sousa com 12 votos. Joaquim Jaime 
Monteiro, também independente, 
não totalizou votos nos Açores. A 
mesa que contou com maior parti-
cipação de eleitores foi a da ilha do 
Pico com 26 votantes. Segundo da-
dos oficiais, dos cerca de 200 elei-
tores cabo-verdianos inscritos nos 
Açores, votaram 73 imigrantes. � 

Cidadania e cultura açoriana
A AIPA está a promover um 
curso livre de Cidadania e Cul-
tura Açoriana com o propósi-
to de dar a conhecer aos imi-
grantes algumas noções nu-
cleares da cultura açoriana e 

da própria dimensão da cida-
dania. A formação é gratuita, 
terá uma carga horária de 1 
horas e terá início a 1 de 
Agosto, sábado, das 1h às 
1h, na sede da AIPA. 

FORMAÇÃO 

Exposição “Olhares sem fronteiras”
Está patente até ao dia  de 
Agosto, no Museu do Presé-
pio, em Lagoa, a exposição de 
fotografia da ª edição do 
concurso “Olhares sem fron-
teiras”. Estão expostas as  

melhores fotografias das 1 
que foram enviadas durante o 
período de candidatura. “Sa-
beres Milenares” de Paulo 
Medeiros foi a fotografia ven-
cedora.

A NOSSA SUGESTÃO
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É formada em história e trabalha em projectos culturais

Concurso promovido desde 
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Prémio empreendedor imigrante
As candidaturas ao “Prémio Em-
preendedor Imigrante do ano” e à 
“distinção das melhores práticas 
autárquicas em integração de imi-
grantes” estão abertas até ao dia 30 
de Setembro. Estes concursos são 
promovidos anualmente pela Pla-
taforma sobre Políticas de Acolhi-
mento e Integração de Imigrantes 
(Plataforma Imigração). O Prémio 
Empreendedor Imigrante do ano, 
no valor de vinte mil euros, será 
atribuído ao imigrante que “reve-
le especial capacidade empreende-
dora e de responsabilidade social 
na sociedade portuguesa, sendo si-
multaneamente um exemplo de 

integração proactiva e inovadora 
na economia.” 

O município português cujo 
projecto autárquico “mais tenha 
contribuído para um melhor aco-
lhimento dos cidadãos imigran-
tes fixados no concelho, através 
de iniciativas inovadoras, origi-
nais e com um elevado grau de 
mobilização e abrangência, será, 
por sua vez, laureado com a dis-
tinção das melhores práticas au-
tárquicas”. Os prémios serão en-
tregues em Dezembro, numa ce-
rimónia pública a realizar na 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa. � 

Senhor Santo Cristo em folhas de eucalipto

MAXM PAVLOV

persiste um certo preconceito. Pa-
rece que tenho de provar com um 
documento que sou uma pessoa 
íntegra, com carácter e que não 
vou criar problemas. Às vezes per-
gunto-me: será que o português 
ou o açoriano que emigra passa 
por tudo isto que eu passo aqui? 

Quando veio para cá viver teve difi-
culdades de adaptação? 

Principalmente tive dificulda-
des de documentação porque é 
muita burocracia, sobretudo, para 
os imigrantes. Por outro lado, na 
primeira vez que vim aos Açores 
estranhei quando as pessoas me 


