
Uma mensagem de Fukushima a 11 de Março de 2018 

 

“Eu apenas olhei para a minha amada cidade natal que havia sido engolida pelo 

tsunami. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser assistir. Apesar de termos 

perdido tantas coisas, os laços que estabelecemos com aqueles que sobreviveram à 

agonia junto de nós tornaram-se inestimáveis.” 

(Sayaka Abe, estudante do ensino secundário na altura do acidente) 

Sete anos se passaram desde o Grande Terramoto do Leste do Japão e o 

subsequente acidente na Central Nuclear de Fukushima Daiichi da Companhia Elétrica 

de Tokyo. Desde aquele dia, temos constantemente feito progressos no que toca ao 

levantamento de ordens de evacuação, assim como na recuperação do ambiente e 

dos meios de subsistência das pessoas. Também conseguimos abrir nova escola 

primária e secundária, incluindo o Liceu de Tecnologia Industrial e Comércio de Odaka, 

que vai promover a geração vindoura que irá assumir o comando em futuros esforços 

de revitalização. As vozes das crianças e dos estudantes retornaram uma vez mais à 

nossa amada província. O Liceu do Futuro em Futaba foi aberto após o desastre e 

esta primavera, assim como as aguardadas cerejeiras em flor, os primeiros estudantes 

formados darão seus primeiros passos no mundo real cheios de esperança e 

compromisso. J-VILLAGE, campo de treino da seleção japonesa, foi usado como base 

para trabalhos de desmantelamento a seguir ao desastre. Após devolver o campo à 

sua antiga glória, J-VILLAGE irá iniciar parte de suas operações este verão para uma 

vez mais preparar a próxima geração de jogadores de futebol para o palco mundial. 

Quero agradecer ao povo de Fukushima do fundo do meu coração, pelos seus 

esforços contínuos em restituir a província ao que já foi. Quero também expressar 

meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas em todo o mundo pelo seu 

inesgotável apoio aos nossos esforços rumo a revitalização. 

 

Contudo, enquanto grandes avanços estão a ser feitos ao longo do caminho 

para a revitalização, ainda enfrentamos sérios problemas, tais como a desativação dos 

reatores nucleares, água contaminada com materiais radioativos, rumores nocivos 

enraizados e o declínio da sensibilização para o desastre, nacional e 

internacionalmente. Mesmo agora, ainda existem cerca de 50.000 evacuados que não 

foram capazes de retornar à casa. O número de problemas encarados por essa 

província aumentou e se diversificou com o passar do tempo. Para além destes já 

predominantes problemas, a população da província vem diminuindo desde antes do 

desastre e agora situa-se abaixo de 1,9 milhões de pessoas. 

De modo a fazer frente a estes problemas sem precedentes, e resolvê-los um 

por um, precisamos cooperar uns com os outros e confrontá-los juntos. 

 

 



 

“Nunca me esquecerei que há muitas pessoas positivas e dedicadas a recuperar 

Fukushima. Eu estarei profundamente envolvida com Fukushima pelo resto da minha 

vida.” 

(Estudante da Escola Secundária Ariake Shinsei, da província de Fukuoka, que visitou Fukushima) 

 

Em um triunfo sobre as nocivas substâncias radioativas, o cultivo de arroz, 

vegetais e flores expandiu-se em áreas onde as ordens de evacuação foram 

inicialmente emitidas. Após incorporar tecnologia informática e robótica, teve início o 

desafio para solucionar futuros problemas no Japão. De modo a desativar todos os 

reatores nucleares em Fukushima e implementar um plano para estar na vanguarda 

das energias renováveis, começaremos por contratar empresas tecnologicamente 

avançadas para desenvolver tecnologias úteis de forma a melhorar as vidas dos 

cidadãos de Fukushima, e gerar mais oportunidades de trabalho através de vários 

projetos conforme a Estrutura de Inovação Costeira de Fukushima. É nosso objetivo 

construir Fukushima até ao ponto onde todos se sintam confortáveis o suficiente para 

criar seus filhos e viver suas vidas aqui com boa saúde e vitalidade. 

Através de vários eventos, tais como o Festival Nacional de Plantio de Árvores 

que terá lugar este ano, iremos seguramente mostrar ao mundo nossa atitude 

resiliente; nós nunca deixaremos de trabalhar rumo a um futuro melhor! 

“Eu fui inspirada por muitas das pessoas que conheci no rescaldo do desastre. É 

tempo de retribuir o favor. Vamos empenhar todos os nossos esforços na tarefa de 

criar um futuro melhor para o nosso lar.” 

(Airi Nonaka, jovem adulta na localidade de Iitate) 

“O grande vencedor da corrida aérea de 2017 foi a Equipa Fukushima. Unimos nossos 

elevados espíritos!” 

(Yoshihide Muroya, grande vencedor do Campeonato Mundial Red Bull Air Race 2017) 

 

Se você continuar trabalhando em direção a suas esperanças e sonhos, você 

irá alcançá-los. Assim como nossos antepassados que ultrapassaram sofrimento e 

adversidade, nós renovaremos nossos sentimentos de orgulho para com a nossa 

casa. Este será nosso Orgulho Fukushima. Vamos trabalhar juntos para criar uma 

nova Fukushima; uma Fukushima da qual nos possamos orgulhar; uma Fukushima 

para as nossas crianças. 

11 de Março de 2018 

Masao Uchibori, Governador da Província de Fukushima. 


