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O Colóquio Internacional Cabo Verde e Guiné-Bissau: Percursos do Saber e da Ciência resulta de uma parceria entre 
investigadores do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e do Centro de Administração e Políticas Públicas do 
Instituto de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UTL) no quadro de programas de investigação em curso, e visa criar um 
fórum para investigadores das várias áreas do saber científico para apresentarem e partilharem estudos e resultados de 
projetos sobre Cabo Verde e a Guiné-Bissau.  
Refletindo, em simultâneo, uma história partilhada imposta pela presença colonial Portuguesa e uma evolução 
diferenciada em função de condições específicas e percursos próprios, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, são hoje uma 
referência fundamental no mundo Atlântico e na África Ocidental atestada pelo crescente número de trabalhos de 
investigação e de projetos de cooperação. Nesse sentido, este Colóquio pretende dar maior visibilidade à investigação 
que tem vindo a ser feita contribuindo para dinamizar o interesse por estes dois países e sublinhando o papel 
desempenhado pela investigação científica e pelo envolvimento direto no desenvolvimento e na cooperação.  
Privilegiar-se-á uma abordagem comparativa e interdisciplinar que tenha em conta perspetivas históricas, 
antropológicas, sociológicas, culturais, económicas, políticas, biológicas e ambientais, que permita não só uma visão 
histórica e multidisciplinar em termos regionais e mundiais mas também em termos do reconhecimento da importância 
dos saberes e do conhecimento científico no contexto atual destas sociedades. Espera-se que através de uma análise 
histórica mais global e abrangente, seja possível uma melhor compreensão da situação presente destes dois países, 
ajudando a identificar dificuldades atuais e a cooperar na sua resolução.  
 
 

Comissão Organizadora  
Ana Cristina Roque (IICT) 
Helena Sant’ana (CAPP / ISCSP-UTL) 
Maria Manuel Romeiras (IICT) 
Maria Manuel Torrão (IICT) 
Philip Havik (IICT) 
Vítor Rosado Marques (IICT) 

Comissão Científica  
Ana Cristina Roque (IICT) 
Álvaro Nóbrega (ISCSP) 
Celeste Quintino (ISCSP) 
Cristina Branquinho (CBA-FCUL) 
Eduardo Leitão (IICT) 
Fernando Serra (ISCSP) 
José da Silva Horta (FLUL) 
João Carlos Garcia (UP) 
Leopoldo Amado (CES - UC) 
Luís Catarino (IICT) 
Mamadú Jao (INEP – Guiné Bissau) 
Maria Cristina Duarte (IICT) 
Maria Emília Madeira Santos (IICT) 
Olga Silva (FFUL) 
Pedro Borges Graça (ISCSP) 
Vítor Rosado Marques (IICT) 
Wilson Trajano Filho (UB, Brasil) 

 
 
Promoção e Comunicação 
Jean Pierre Contzen (ARB e ACL) 
Jorge Braga de Macedo (IICT, ACL e ARB) 
Rui Malhó (ACL) 
Teresa Albino (IICT) 
 
Secretariado  
Carolina Barata (ISCSP) 
Laura Domingues (IICT) 
Lívia Ferrão (IICT) 
Suelen Tavares (ISCSP) 
Teresa Vilela (IICT) 
 
Design Gráfico 
David Monteiro (ISCSP) 

 
 

 
 
 
 



PROGRAMA 
 

 
21 DE JUNHO 
 
8.30H. ABERTURA DO SECRETARIADO 
Átrio Piso 0 
 
9.30h. SESSÃO DE ABERTURA 
Auditório Piso 0 
Manuel Meirinho, Presidente do ISCSP 
Jorge Braga de Macedo, Presidente do IICT 
Madalena Neves, Embaixadora de Cabo Verde 
Constantino Lopes da Costa, Embaixador da Guiné-Bissau 
Helena Sant’ana, ISCSP - CAPP 
 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

10.00h. - 11.20h. – Auditório Piso 0 
Painel 1. Ocupação, História Colonial e Escravatura 
Sessão 1 
Moderador: Maria Manuel Torrão, IICT 

 
10.00h. - 11.20h. – Auditório Piso 1 
Painel 2. Etnicidades, Sociedades crioulas e Diáspora 
Sessão 1 
Moderador: Celeste Quintino, ISCSP - CAPP 
 

 
O clero nativo na diocese de Cabo Verde (1533- 1755) 
Carlene Recheado 
Centro de História de Além-Mar (CHAM/FSCH-UNL)  
 
Um problema de poder: D. Frei Vitoriano Portuense, 
bispo e/ou governador interino de Cabo Verde (1688-
1690)  
Matilde Mendonça dos Santos 
Centro de História de Além-Mar (CHAM/FSCH-UNL) e 
Centro de História da Sociedade e da Cultura 
 
Missionação em Cabo Verde e Guiné em finais do século 
XVII: o caso da realeza sagrada dos papeis, ao tempo de 
Frei Vitoriano Portuense, bispo dos dois territórios 
José Domingos Costa 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
Comparative economic development in the 16th century: 
Santiago de Cabo Verde and  São Tomé 
Robert Garfield 
DePaul University, Chicago, Illinois, USA. 
 

 
De volta ao começo: as condições da crioulização nas 
ilhas de Cabo Verde e na costa da Guiné  
Wilson Trajano Filho 
Universidade de Brasilia 
 
Texto jornalístico e construção de identidade - artigos “A 
Manduco” de Pedro Cardoso 
Alice Donat Trindade 
Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) - 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas  (ISCSP-
UTL)  
 
A invisibilidade da morte entre populações migrantes em 
Portugal 
Clara Saraiva,  
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 

 
11.20h. – 11.35h. - Coffee-break 

Átrio Auditório Piso 0 
 

11.40h. - 13.00h. – Auditório Piso 0 
Painel 1. Ocupação, História Colonial e Escravatura  
Sessão 2 
Moderador: Leopoldo Amado, CES –UC e Univ.CV 

 
11.40h. - 13.00h. – Auditório Piso 1 
Painel 4. Língua, Literatura, Cultura e Educação  
Sessão 1 
Moderador: Alice Trindade, ISCSP-CAPP 
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O exercício do poder na Ilha de Santiago entre 1767 e 
1796 
Maria Teresa Avelino Pires Cordeiro Neves 
Centro de História de Além-Mar (CHAM/FSCH-UNL) 
 
Um projeto de (re) conhecimento do território em Cabo 
Verde: o relatório do engenheiro António Carlos Andréis 
de 1780 
Maria João Soares 
Centro de História – Instituto de Investigação Científica 
Tropical (IICT) 
 
Doces grãos e líquido espiritualizante: cana, açúcar e 
aguardente nas Ilhas de Cabo Verde. Ideias feitas e 
realidades documentais 
Maria Manuel Torrão 
Centro de História – Instituto de Investigação Científica 
Tropical (IICT) 
 
Família e ilegitimidade em Santiago de Cabo Verde 
através dos registos paroquiais – 1834-1860 
Maria José Lopes 
Centro de Estudos de História Contemporânea – Instituto 
Universitário de Lisboa (CECH-IUL) 
 

 
Novos espaços pós-coloniais em mistida do guineense 
Abdulai Sila (1958-) 
Joseph Abraham Levi 
The George Washington University 
 
Claridade – fazer luz, adensar as sombras 
Sérgio Neto 
Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) - 
Universidade de Coimbra 
 
Literatura e trajectória social das mulheres em Cabo 
Verde: A escritura de autoria feminina 
Simone Caputo Gomes 
Universidade de São Paulo 
 
Reformas recentes do sistema educativo da Guine- 
Bissau: Compromisso entre a identidade e a dependência 
Antónia Barreto  
Centro de Estudos Africanos (CEA) - Instituto Politécnico de 
Leiria.  
 

 
13.00h.- 14.15h. Almoço livre 

 

 
14.30h. – 16.20h. - Auditório Piso 0 
Painel 3. Colonialismo moderno, Descolonização e Período pós-colonial 
Moderador: Jorge Braga de Macedo, IICT e Joana Neves, AICEP 
 

 
Da Colonização ao pós-colonialismo: para uma nova leitura periodológica da contemporaneidade Histórica da Guiné-
Bissau 
Leopoldo Amado 
Universidade de Cabo verde / CES - Universidade de Coimbra   
 
Aspectos financeiros da dominação colonial em Cabo Verde e na Guiné-Bissau 
Luís Filipe Madeira 
Universidade da Beira Interior 
 
O recrutamento dos dirigentes do PAIGC (1956 – 1980) 
Ângela Sofia Benoliel Coutinho 
CesNova –FSCH-UNL / IPRI – UNL 
 
Unidade: força-motriz e factor de desagreção na luta pela independência da Guiné e Cabo Verde (1959-1975) 
José Augusto Pereira 
Instituto de História Contemporânea FCSH – UNL 
 
Os Cabo-verdianos e a democracia: uma análise das atitudes e perspetivas dos cidadãos 
Maria da Luz Ramos 
Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas  (ISCSP-UTL)  



 
Militares e a construção da democracia na Guiné-Bissau 
Álvaro Correia de Nóbrega 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas  (ISCSP-UTL)  
 

 
16.30h. – 16.45h. - Coffee-break 

Átrio Auditório Piso 0 
 

 
16.50h. – 18.10h. - Átrio Piso 0 
Sessão de Posters 
 

Da documentação ao conhecimento em torno de Cabo Verde e da Guiné-Bissau: diálogo entre arquivistas e 
historiadores 
Ana Canas, Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Instituto de Investigação Cientifica Tropical (IICT) 
Ângela Domingues, Centro de História (HIST) – Instituto de Investigação Cientifica Tropical (IICT) 
Carlos Almeida e José Sintra Martinheira, Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Instituto de Investigação Cientifica 
Tropical (IICT) 
Maria Manuel Torrão, Centro de História (HIST) – Instituto de Investigação Cientifica Tropical (IICT) 
Sandra Martins, Arquivo Nacional de Cabo Verde 
 
Do projecto “Cartografia, Política e territórios coloniais. Comissão de Cartografia (1883- 1936)” à  realização das 
exposições “Ilhas, portos e cidades. Cartografia de Cabo Verde (sécs. XVIII a XX)”e “Populações, rios e fronteiras” 
(sécs. XVIII-XX) 
João Carlos Garcia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) 
Maria Manuel Ferraz Torrão e Victor Luís Gaspar Rodrigues,  Centro de História (HIST) –  Instituto de Investigação 
Cientifica Tropical (IICT) 
 
«Uma jornada científica na Guiné portuguesa» (1947) e a arqueologia em A. Mendes Corrêa (1888-1960) 
Ana Cristina Martins, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
A Missão Antropológica e Etnológica da Guiné - objectivos e resultados 
Maria da Conceição Rodrigues, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT)  
 
A Missão Geo-hidrográfica da Guiné 
Paula Cristina Santos, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
António Aurélio Gonçalves: contar com ironia a relação homem / mulher no espaço humano mindelense 
Maria Manuela de Araújo, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  
 
Interfaces nas manifstações religiosas afro-brasileiras e afro-caboverdianas  
Maria Aparecida Santos Correa Barreto e Patrícia Gomes Rufino Andrade, PPGE/UFES e Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros da Universidade Federal Espírito Santo 
 
Efeito de óleos essenciais de Mentha pulegium e Foeniculum vulgare sobre Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) 
D. K. Rocha, Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) - UNL e  Unidade de Parasitologia e Microbiologia Médicas, 
IHMT-UNL 
O.C. Matos, Instituto Nacional de Recursos Biológico, INIAV e Unidade de Parasitologia e Microbiologia Médicas, IHMT-
UNL 
M.D. Cabral, UniCV, Campus Palmarejo, Praia, Cabo Verde 
M.T. Novo, Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) - UNL e  Unidade de Parasitologia e Microbiologia Médicas, 
IHMT-UNL  
 
Avaliação da actividade antimalárica de fracções/compostos obtidos a partir de Ampelozizyphus amazonicus ducke 
Marta Machado, UEI Parasitologia Médica/Centro de Malária e Doenças Tropicais/IHMT/UNL 
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Ana Sofia Rodrigues, UEI Parasitologia Médica/Centro de Malária e Doenças Tropicais/IHMT/UNL 
Virgílio do Rosário, UEI Parasitologia Médica/Centro de Malária e Doenças Tropicais/IHMT/UNL 
Jefferson Rocha, Departamento de Química; Instituto de Ciências Exactas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 
Brasil 
Dinora Lopes, UEI Parasitologia Médica/Centro de Malária e Doenças Tropicais/IHMT/UNL  
 
Hunting practices among two ethnic groups living in the Lagoas de Cufada Natural Park (lcnp), Guinea-Bissau: how 
are non human primates perceived? 
R. Amador,  Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro 
C. Casanova, Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) e Unidade de Antropologia - Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UTL) 
P. Lee, Psychology, School of Natural Sciences, University of Stirling, Scotland, UK  
 
Gender role in wildlife protection: differences between men and women social perceptions in Cantanhez woodland 
National park (Guinea-Bissau) 
S. Costa,  Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-
UTL) 
C. Casanova, Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) e Unidade de Antropologia - Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UTL) 
P. Lee, Psychology, School of Natural Sciences, University of Stirling, Scotland, UK  
 
Traditional medicine in Orango and Canhabaque Islands, Bijagós archipelago (Guinea-Bissau) 
Luís Catarino, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Bucar Injai, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), Bissau, Guiné-Bissau 
Castro Barbosa, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), Bissau 
Maria Romeiras,  Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT)  e BioFIG, University 
of Lisbon, Faculty of Sciences 
 
Knowledge of Medicinal Plants in Guinea-Bissau: preserving and valuing indigenous culture 
Maria Romeiras, Jardim Botânico Tropical (JBT) - IICT ,BioFIG, University of Lisbon, Faculty of Sciences 
Philip Havik, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT)  
Maria Cristina Duarte, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto  
Luís Catarino, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT)   
 
Reconhecimento Botânico e da Guiné-Bissau: estudos e missões do IICT 
Luís Catarino, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Maria Romeiras, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e BioFIG, University 
of Lisbon, Faculty of Sciences 
Maria Cristina Duarte, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto 
 
Contribuição do IICT para o conhecimento e protecção da fauna terrestre na Guiné-Bissau 
Luís F. Mendes, Jardim Botânico Tropical (JBT) Zoologia - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Fernanda Rosa, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
Sobre os Saturniidae (Lepidoptera: Bombycoidea) da Guiné-Bissau 
Luis F. Mendes, Jardim Botânico Tropical (JBT) Zoologia - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
A. Bivar de Sousa, Sociedade Portuguesa de Entomologia 
 
Dados preliminares sobre os insetos do parque natural das Lagoas de Cufada (Guiné-Bissau). O armadilhamento 
luminoso 
Susana Consciência, Universidade de Aveiro 
Luis F. Mendes, Jardim Botânico Tropical (JBT) Zoologia - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
A. Bivar de Sousa, Sociedade Portuguesa de Entomologia 



 
Interacções  ambiente, animais domésticos, parasitas na ilha de Santiago (Cabo Verde) 
Maria Virgínia Crespo, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém 
Fernanda Rosa,  Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
Diversidade parasitária em animais domésticos e silvestres na Guiné-Bissau: Os últimos 22 anos 
Fernanda Rosa, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Maria Virgínia Crespo, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém 
 
Factores ambientais relacionados com os habitats dos moluscos vectores de doenças parasitárias na Guiné-Bissau 
Maria C. Nunes, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Fernanda Rosa, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Fernando L. Costa, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
António Jorge de Sousa, CERENA, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal 
 
Distribuição espácio-temporal da precipitação na fachada oriental da ilha de Santiago (Cabo Verde) 
Maria C. Nunes, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
Fernando L. Costa, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
António Jorge de Sousa, CERENA, Instituto Superior Técnico, Lisboa 
 
The Poaceae as a model on plant adaptation to climate changes: traits, ecology and biogeography in West Africa  
Maria Cristina Duarte, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto 
Maria Romeiras, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e BioFIG, University 
of Lisbon, Faculty of Sciences 
Cristina Branquinho, Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
Luís Catarino, Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
A problemática dos resíduos sólidos na cidade da Praia 
José Eduardo Ventura, e-Geo/FCSH-UNL 
Euclides dos Santos,  DGPR/FCSH-UNL 
Adilson Cabral, DGPR/FCSH-UNL 
 
Acções de cooperação com organizações não governamentais para o desenvolvimento, no âmbito da segurança 
alimentar 
António Eduardo Leitão, BIOTROP - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 

18.15h. Encerramento dos trabalhos 

 
 
22 DE JUNHO 
 
9.00h. ABERTURA DO SECRETARIADO 
Átrio Auditório Piso 0 
 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

 
9.30h. - 10.50h. - Auditório Piso 0 
Painel 4. Língua, Literatura, Cultura e Educação  
Sessão 2 
Moderador: Ana Paula Avelar, UA 
 

 
9.30h. - 10.50h. - Auditório Piso 1 
Painel 5. Património e Organização do Espaço 
Moderador: Ana Canas, IICT 
 

 
Quando e onde começa(m) o(s) crioulo(s) ? Hoje e ontem 
Jean-Louis Rougé 
Departamento das Ciências da Linguagem.Universidade 

 
Cabo Verde e Guiné-Bissau: itinerários pela arquitectura 
moderna luso-africana (1944-1974) 
Ana Vaz Milheiro,  
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de Orléans 
 
“O mestiço é que foi o criador da sociedade e da cultura 
caboverdiana”: reflexões em torno do pensamento de 
Gabriel Mariano 
Cátia Miriam Costa 
Universidade de Évora e Centro de Filosofia da Ciência e 
Universidade Lisboa 
 
A construção Identitária Cabo-verdiana na literatura e o 
Brasil como paradigma imaginário: Em busca da 
Pasárgada 
Érica Antunes Pereira  
Universidade de São Paulo. Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de S. Paulo 
 
Memórias descuidadas: a estrela negra na poética 
crioula de Eneida Nelly 
Dejair Dionísio 
Universidade de Cabo Verde e Universidade Estadual de 
Londrina 
 

ISCTE-IUL, Departamento de Arquitectura da Universidade 
Autónoma de Lisboa. Dinâmia_CET 
 
As invariantes e as especificidades das fundações 
urbanas portuguesas.Praia, Ribeira Grande, S. Filipe, 
Bissau, Cacheu 
Manuel C. Teixeira 
Universidade Técnica de Lisboa 
 
Cabo Verde no programa de salvaguarda do património 
português ultramarino (1962-1974) 
Vera Félix Mariz  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  
 
Continuidade e inovação: Panorama museológico de 
Cabo Verde  
Henrique C. Gouveia 
Investigador do CEHFCi – Universidade de Évora e Docente 
Convº da UniCV 
 

 
10.50h. – 11.05h. - Coffee-break 

Átrio Auditório Piso 0 
 

 
11.10h. - 12.30h. - Auditório Piso 0 
Painel 2. Etnicidades, Sociedades crioulas e Diáspora 
Sessão 2 
Moderador: Wilson Trajano Filho, Univ.Brasília 
 

11.10h. - 12.30h. - Auditório Piso 1 
Painel 6. Ciência Colonial e História da Ciência  
Moderador: Ana Cristina Roque, IICT 
 

 
“Só uma cartinha”: o fluxo de coisas nas relações 
familiares transnacionais em Cabo Verde.  
Andréa de Souza Lobo 
Universidade de Brasília 
 
Diáspora e maternidade da mulher guineense e 
caboverdiana em Portugal: nos trilhos da integração 
José Caldas e Lígia Moreira Almeida 
Instituto de Saúde Pública, Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto (ISPUP/FMUP) e Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas e Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto 
(CIIE/FPCEUP) 
 
“As you receive with one hand, so should you give with 
the other”: the mutual-help practices of Cape Verdeans 
on the Lisbon periphery.  
Samuel Weeks 
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-
UL) 
 
Migrant remittances and inequality in Cape Verde 

 
Fragmentos do império: um vislumbre sobre a 
arqueologia ultramarina na Missão Antropológica da 
Guiné 
Rita Juliana S. Poloni 
 Instituto Ciências Sociais - Universidade de Lisboa / LAP - 
Universidade Estadual de Campinas 
 
Aplicações geodésicas no arquipélago de Cabo Verde 
Paula Santos 
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
Novos Horizontes para a Investigação Científica nas 
Colónias: a Missão de Geografia de Orlando Ribeiro na 
Guiné (1947) 
Philip J. Havik  
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
João António Cardoso Júnior (1857‐1937): contributo de 
um botânico amador para o estudo da flora de Cabo 
Verde 
Natacha Catarina Perpétuo, Maria Teresa Gonçalves, Jorge 
Pais de Sousa  e António Carmo Gouveia  



Lisa Åkesson 
Department of Global Studies, University of Gothenburg, 
Sweden 
 

CFE – Centro de Ecologia Funcional,  
Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, Universidade de Coimbra  e CEIS20 – Centro 
de Estudos Interdisciplinares do Século XX, Universidade 
de Coimbra  
 

 
12.30h.- 13.55 h. - Almoço livre 

 

 
14.00h. - 15.35h. – Auditório Piso 0 
Painel 7. Saúde e Alimentação  
Moderador: Vítor Rosado Marques, IICT 
 

 
Práticas alimentares, economia e epidemias – uma visão sintética de Cabo-Verde entre o século XIX e os inícios do 
século XX 
Helena Sant’ana e Fernando Serra 
Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas  (ISCSP-UTL) 
 
A  pecuária nas regiões de Tombali e Cacheu: posse versus produção animal? 
André Martinho de Almeida e Luís Alfaro Cardoso 
Centro de Veterinária e Zootecnia, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) e ATA – Associação Tropical 
Agrária, Lisboa, Portugal 
 
Doenças parasitárias emergentes de biótopos aquáticos na Guiné-Bissau e suas repercussões em saúde pública 
Fernanda Rosa et al. 
Instituto de Investigação Científica Tropical, Escola Superior Agrária/Instituto Politécnico de Santarém, Faculdade de 
Medicina Veterinária/Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge/Centro de Saúde 
Pública Doutor Gonçalves Ferreira, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Escola Superior Agrária/Instituto Politécnico 
de Castelo Branco e Direcção Geral de Pecuária, Ministério da Agricultura e Pescas, Guiné-Bissau 
 
Malária em Cabo Verde - Investigação realizada e questões sobre controlo 
Joana Alves, Virgílio do Rosário, João P. S. Pinto e Ana Paula Arez 
Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário, Ministério de Saúde da R. de Cabo Verde e Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical, UNL   
 
Diagnose botânica de macete, folha enquanto fármaco vegetal 
Ana Malvas, Rita Serrano, Olga Silva 
iMed.UL, Facudade de Farmácia, Universidade de Lisboa  
 

 
15.35h. – 15.50h. - Coffee-break 

Átrio Auditório Piso 0 
 

15.55h. - 17.30h. – Auditório Piso 0 
Painel 8. Biodiversidade 
Moderador: Ana Ribeiro, IICT 

 
Gestão tradicional dos recursos naturais na Guiné-Bissau 
Maria Adélia Diniz   
Jardim Botânico Tropical (JBT) - Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
Tipos biológicos e estratégias adaptativas da flora exótica: estudo comparativo entre as Ilhas de Cabo Verde 
Susana Matos, Maria Romeiras, Cláudia Fernandes  e Maria Cristina Duarte 
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Jardim Botânico Tropical (JBT), Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro de Biodiversidade, Genómica 
Integrativa e Funcional, Universidade de Lisboa, Direcção Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, Praia, Cabo Verde 
e Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto 
 
Blackfish of Cape Verde islands: the need for future effort to assess distribution, abundance and interactions with 
human activities 
Cristina Brito e Inês Carvalho  
CHAM, Centro de História de Além-Mar (CHAM), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa. Escola de Mar, Campus da FCUL e Ocean Giants Program, Wildlife Conservation Society, NY ,USA  
 
Can religious affiliation interfer with perceptions and attitudes towards wildlife? The case of Cantanhez forest 
national park, Guinea-Bissau Republic 
C. Casanova, C. Sousa e S. Costa 
Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) -  Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UTL) e 
Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
 

17h.45h. Encerramento dos trabalhos 

 
 
23 DE JUNHO 
 
9.00h. ABERTURA DO SECRETARIADO 
Átrio Auditório Piso 0 
 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

10.00h. - 11.35h. - Auditório Piso 1 
Painel 9. Alterações Climáticas e Impactes Ambientais  
Moderador: Rui Malhó, ACL 

10.00h. / 11.45h. - Auditório Piso 0 
Memorial da Escravatura de Cacheu – Mesa Redonda 
Moderadores: José da Silva Horta, FL-UL e Eduardo Costa 
Dias, ISCTE  

 
Searching for universal ecological indicators of global 
change 
Cristina Branquinho 
Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 
 
Guiné-Bissau: florestas, carbono e alterações climáticas 
Luís Catarino, Viriato Cassamá  
Jardim Botânico Tropical (JBT) – Instituto de Investigação 
Científica Tropical (IICT) e Secretaria de Estado do 
Ambiente e Desenvolvimento Durável (SEADD), Guiné-
Bissau  
 
Avaliação de susceptibilidade à erosão hídrica na 
fachada oriental da Ilha de Santiago (Cabo Verde) 
Fernando L. Costa e Maria do C. Nunes 
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 
 
Análise da distribuição da precipitação no contexto das 
alterações climáticas na Guiné-Bissau 
Maria do Carmo Nunes e Fernando Lagos Costa 
Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) 

 
Antónia Barreto  
Centro de Estudos Africanos (CEA-IUL) -  Instituto 
Politécnico de Leiria 
  
Filipe Santos 
 Instituto Politécnico de Leiria 
 
Maria Manuel Torrão  
Centro de História (HIST) -  Instituto de Investigação 
Científica Tropical (IICT) 
 
José da Silva Horta  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) 
 
Maria Eugénia Francisco  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) 
 
Paulo Tormenta Pinto  
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
 
Raul Fragoso Curvêlo 
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa  



 
Análise comparativa dos perfis energéticos de Cabo-
Verde e Guiné-Bissau 
João Veiga Esteves  
Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI) 
 

 
Eduardo Costa Dias  
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
 
Ana Lúcia Sá  
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
 
Lúcia Bayan  
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
 
Magdalena Bialoborska  
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
 
 

 
12.00h.- 13.15 h. - Almoço livre 

 

 
13.30h - 15.35h - Auditório Piso 0 

Painel 10. Desenvolvimento e Cooperação  
Moderador: Vítor Rosado Marques, IICT 
 

 
Os naturais de Cabo Verde na Administração Pública portuguesa entre 1945 e 1975 
Isabel Lopes Ferreira 
Presidente da África Debate 
 
A eficácia da ajuda e a definição das políticas de desenvolvimento em Cabo Verde e na Guiné-Bissau 
Raquel Freitas 
CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. ISCTE-IUL 
 
Estarão os clusters de cooperação a contribuir para o desenvolvimento? 
Sandra Silva e Carlos Sangreman 
Centro de Estudos sobre África e o Desenvolvimento, Universidade de Aveiro 
 
Projeto de desenvolvimento e cooperação para gestão, conservação e longevidade digital de arquivos históricos 
entre Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e Brasil: relato de uma experiência em processo 
Jamile Borges da Silva 
Centro de Estudos Afro Orientais - Universidade Federal da Bahia 
 
O ecoturismo como factor de desenvolvimento na Guiné-Bissau: uma estratégia de cooperação institucional 
Fernanda Oliveira, Bruno Rego, Antónia Barreto e Filipe Santos 
Instituto Politécnico de Leiria 
 
Cooperação em saúde na Guiné-Bissau: entre a investigação e a acção 
João Blasques Oliveira e Carla F. Rodrigues 
Médicos do Mundo – Portugal e Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) 
 
Campus Madrugada 
G.M. Ferreira, T.  Gameiro, G.B. Monteiro, G. Parise, M.P. de Menezes, B. Brogliato E O.Silva  

Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea-Bissau di Verona – Onlus, Verona,Italy 
iMed.UL, Faculty of Pharmacy (FFUL) Portugal, European Pharmaceutical Students’ Association Brussels, Belgium  
 

 
15.40h. - 15.55h. Coffee-break 

Átrio Piso 0  
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16.00h. - 17.45h. – Auditório Piso 0 
Painel 11. Cooperação Institucional 
Moderador: Cristina Tomé, IICT 

 

 
Para uma cooperação sustentável 
Alfredo Caldeira  
Administrador do Arquivo & Biblioteca da Fundação Mário Soares 
 
Arquivos históricos nacionais da Guiné-Bissau/Fundação Mário Soares: um balanço de cinco anos de cooperação  
Vítor H. Ramos 
Fundação Mário Soares 
 
O AHU/IICT e a Cooperação na Área de Arquivos com Cabo Verde e Guiné-Bissau 
Ana Canas 
Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Instituto de Investigação Científica Tropical 
 
Manuel Gonçalves de Jesus 
Instituto Camões 
 

 
18.00h. SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Vítor Rosado Marques, IICT 
Fausto Amaro, ISCSP-CAPP 
Representante CPLP 
Ana Cristina Roque, IICT 
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Painel 1. Ocupação, História Colonial e Escravatura 
Sessão 1  
Moderador: Maria Manuel Torrão, IICT 
 
O CLERO NATIVO NA DIOCESE DE CABO VERDE (1533- 1755) 
Carlene Recheado. crecheado@gmail.com  

 
A nossa proposta de comunicação propõe fazer uma apresentação do nosso projecto de tese de doutoramento em 
História da Expansão Portuguesa na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa, sob o 
tema “o clero nativo da diocese de Cabo Verde (1533- 1755)”. O estudo pretende traçar o perfil do clero natural da 
diocese de Cabo Verde, desde da sua criação em 1533 até a saída do bispo D. Frei Pedro Jacinto Valente (1754- 1774) da 
catedral de Santiago, instalando-se na ilha de Santo Antão em 1755.  
A nossa investigação visa estudar a crioulização do clero cabo-verdiano, a criação e implementação de um grupo clerical 
nativo e de origem africana. Estes “padres da terra” aparentavam ser a melhor via para a envangelização da região 
continental do bispado. Importa-nos estudar este grupo social, como parte integrante da sociedade cabo-verdiana, 
debruçaremos sobre a vida religiosa, o estudo da organização e funcionamento deste corpo clerical. Debruçaremos 
sobre questões relativas a educação e formação religiosa do clero, das tentativas para a implementação de uma 
instituição de ensino nas ilhas ou em Portugal vocacionada para a sua formação de religiosos oriundos do arquipélago e 
da Guiné.  
O estudo deste grupo clerical ilhéu e africano proporciona a oportunidade, de analisar a sua formação desde da sua 
origem, acompanhando a sua evolução e consolidação. Possibilita-nos estudar e compreender os meandros da sua 
criação em articulação com a história do arquipélago cabo-verdiano, da presença portuguesa na costa ocidental 
africana e da própria história da Igreja. Este estudo pretende contribuir para a conhecimento da implementação do 
catolicismo na sociedade crioula cabo-verdiana, propomos abordar este tema, explorando três campos de acção: campo 
social, educacional e religioso.  
 

 
UM PROBLEMA DE PODER: D. FREI VITORIANO PORTUENSE, BISPO E/OU GOVERNADOR INTERINO DE CABO VERDE 
(1688-1690)         
Matilde Mendonça dos Santos. matildemsantos@yahoo.com.br 

 
Este estudo pretende analisar o desempenho de D. Frei Vitoriano Portuense, no período em que exerceu, 
simultaneamente, as funções de Bispo e de Governador Interino de Cabo Verde, entre 1688 e 1690, demonstrando o 
problema de poder gerado pela acumulação de dois dos cargos mais importantes da esfera civil e eclesiástica.  
Centrando-nos particularmente no exercício do poder eclesiástico e/ou civil, procura-se realçar as polémicas verificadas 
entre D. Frei Vitoriano Portuense e algumas autoridades locais, principalmente o Ouvidor-Geral e a vereação. Neste 
contexto, o objetivo essencial é o de identificar as conturbadas relações entre o Antístite/Governador e os outros 
organismos de poder, bem como as principais motivações de muitos conflitos ocorridos ao longo do período referido. 
A incursão, para além de evidenciar aspetos relevantes da atuação do Bispo/Governador, mormente o alargamento do 
seu campo de ação, estabelece comparações com outros agentes, que assumiram o cargo de governadores interinos do 
arquipélago, tendo em atenção o período em que estas funções foram assumidas pelos bispos com o propósito de 
percecionar as transformações institucionais ocorridas durante este espaço de tempo, por comparação com o sucedido 
em períodos anteriores e posteriores. 
Pretende-se ainda avaliar a conjuntura em que certas medidas foram levadas a cabo por D. Frei Vitoriano Portuense, 
para perceber se as mesmas foram tomadas especialmente enquanto Bispo ou enquanto Governador Interino de Cabo 
Verde, tendo sempre presente os limites e as competências dos distintos cargos, nos diferentes domínios de 
intervenção.  
Outro aspeto a salientar é o impacto da acumulação dos dois poderes na mesma personalidade. Isto porque as 
transformações institucionais decorrentes da ação do Prelado/Governador afetaram, direta e indiretamente, as 
diferentes instâncias de poder local. 
Por fim, procura-se demonstrar que o problema de sobreposição de poder criado durante este Governo Interino só 
ficou resolvido com a intervenção régia, através da nomeação de um novo Governador para as ilhas. 
 

mailto:crecheado@gmail.com
mailto:matildemsantos@yahoo.com.br


 
MISSIONAÇÃO EM CABO VERDE E GUINÉ EM FINAIS DO SÉCULO XVI: O CASO DA REALEZA SAGRADA DOS PAPEIS, AO 
TEMPO DE FREI VITORIANO PORTUENSE, BISPO DOS DOIS TERRITÓRIOS. 
José Domingos Costa. josedomcosta@yahoo.com  

 
Este trabalho, no qual se traça um paralelo entre as características da missionação num arquipélago anteriormente 
desabitado, como o de Cabo Verde, e a Guiné, chão de muitos reinos e de população gentia,  propõe evidenciar a 
natureza sagrada dos reis papel da Guiné, nos conturbados períodos das duas décadas finais do século XVII. 
Para isso vale-se do conjunto de narrativas que compõem o livro As Viagens do Bispo D. Frei Vitoriano Portuense à 
Guiné e a Cristianização dos Reis de Bissau, da autoria de Avelino Teixeira da Mota, conjunto esse que incorpora dois 
textos, num conjunto de quatro, da autoria do bispo. 
Neles são relatados factos ocorridos naquele território nos dois últimos decénios  do século XVII, um período de 
acentuadas convulsões na vida de Bissau, no qual se destaca a substituição, por padres portugueses, dos missionários 
espanhóis, que, com a bênção papal, exerciam o seu mister na Guiné, desde o domínio dos Filipes, período a que 
correspondeu  uma forte intensificação da actividade missionária. 
Este importante livro de Teixeira da Mota de que resulta um aturado trabalho de análise e interpretação das fontes 
levada a cabo pelo autor, contribui para que se perceba melhor a história da praça de Bissau nos finais daquele século, 
dos esforços portugueses, em particular do de D. Frei Vitoriano Portuense, na missionação e no trabalho de conversão 
dos seus naturais, como parte de um fenómeno de uma mais vasta interacção portuguesa com as populações daquela 
região da África Ocidental, a caracterização do povo papel que habitava a ilha de Bissau, bem como aquilo que poderia 
ter sido a bem árdua tarefa de conversão de um rei autóctone (Bancapolo-Có) ao cristianismo, para o conhecimento 
das suas relações e do seu povo com os europeus, em particular com os portugueses, facto que não parece ter sido 
coisa de assinalável progresso. 

 
 
COMPARATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE 16TH CENTURY: SANTIAGO DE CABO VERDE AND  SÃO TOMÉ 
Robert Garfield. rgarfiel@depaul.edu  

 
The islands discovered by Portugal in the 15th and 16th Centuries, of necessity, had to be made economically 
productive in order to cover the cost of their discovery and occupation, and to support in general the Portuguese 
overseas voyages.  Some of these islands, like Madéira or the Azores, were naturally productive; others, like Santiago in 
the Cape Verde Islands and São Tomé, needed a great deal of effort and investment if they were to be worth the 
trouble and expense of ruling them, and if they were to contribute to the wealth of Portugal . 
This paper compares the development of the two latter islands, one a tropical and fertile land which required huge 
amounts of labor to become economically valuable; the second a semi-desert whose development and economic worth 
was based largely on its location and on a modest attempt to produce items for passing ships. Both had to confront the 
fact of having no native population, and how to overcome this central disadvantage.  It discusses the various schemes 
and plans to make the two islands valuable for the Portuguese Crown, especially in regards to an adequate labor 
supply.  It notes how location, as well as ecology, effectively determine the ability of outsiders to make islands, 
especially, economically viable.  Finally, it concludes with some comparative views on the applicability of these islands' 
histories to present-day possibilities of economic development for equally small islands that generally lack a large 
natural resource base.  
 

Painel 1. Ocupação, História Colonial e Escravatura 
Sessão 2 
Moderador: Leopoldo Amado 

 
O EXERCÍCIO DO PODER NA ILHA DE SANTIAGO ENTRE 1767 E 1769  
Maria Teresa Avelino Pires Cordeiro Neves. mteresavelinopires@gmail.com  

 
A análise do exercício do poder na ilha de Santiago durante os últimos trinta anos de setecentos é indissociável da 
figura do coronel João Freire de Andrade e da “casa” que ele representava. 
A sua figura emerge na documentação em 1761. Nessa altura era capitão-mor de um forte da cidade da Ribeira Grande 
de Santiago mas rapidamente ascendeu na hierarquia da instituição militar e política local. Rico proprietário de terras, 

mailto:josedomcosta@yahoo.com
mailto:rgarfiel@depaul.edu
mailto:mteresavelinopires@gmail.com
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era designado “João Freire da Covada” devido à posse desta terra vinculada, herdada, entre outras, dos dois ramos da 
sua família terratenente. 
A sua vida política foi inicialmente ofuscada pela figura do seu cunhado, o coronel Manuel Gonçalves de Carvalho. Foi 
este militar quem patrocinou a sua nomeação ao posto de coronel, no qual foi provido, confirmado em 1765 e com 
quem partilhou o seu primeiro governo interino de cariz camarário entre 1767 e 1769. Foi o governo de uma “casa” a 
dos Freire de Andrade. 
O segundo governo interino (1776 a 1777) proporcionou-lhe então a oportunidade de praticar o despotismo. Apoiado 
numa rede de correligionários e nos membros da sua família, controlou as forças milicianas, a justiça em primeira 
instância e não admitiu qualquer contestação à sua autoridade. Alternou no exercício do máximo poder político local 
com mais três governadores, para além dos já referidos governos interinos, nos de 1781 a 1783, de 1783 a 1785 e de 
1795 a 1796. 
Analisar a conjuntura em que ocorreram esses governos interinos, os bloqueios locais à acção governativa dos 
representantes da Coroa, as relações do coronel com os governadores (colaborantes quando pactuavam com os seus 
intentos, conflituosas quando não os conseguia aliciar), são os objectivos da comunicação que gostaria de apresentar. 

 
 

UM PROJETO DE (RE)CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO EM CABO VERDE: O RELATÓRIO DO ENGENHEIRO ANTÓNIO 
CARLOS ANDRÉIS DE 1780 
Maria João Soares. mariajoaosoares@yahoo.co.uk  

 

À medida que se caminha no século XVIII o arquipélago de Cabo Verde encontrava-se um pouco entregue a si próprio, 

dado que as ligações políticas e económicas com o Reino se foram tornando cada vez mais escassas. Em Portugal não 

havia uma estratégia para o arquipélago no quadro atlântico em que as ilhas se tinham tornado marginais e meras 

fornecedoras de aguada e refresco para os navios estrangeiros que escalavam Cabo Verde e dominavam o comércio 

miúdo local, a maior parte das vezes, por contrabando. 

O poder tinha sido tomado de assalto pela elite local que dominava câmara, milícia, misericórdia e oficialato e 

aproveitava as frequentes interinidades dos governadores e dos ouvidores para se apoderar do poder soberano e, 

quando aqueles exerciam os seus mandatos manietavam o poder colonial através de uma estratégia deliberada de 

cisão da esfera de competências dos governadores e dos ouvidores ou do seu assassinato, quando ameaçavam a 

autonomia dos potentados locais. 

Nos círculos políticos do Reino pensava-se em alguns meios que as ilhas eram inúteis, que todos os gastos nelas seriam 

sempre sem préstimo mas que se deveriam manter «(…) porque nelas se conserva o nome de Deus e do Rei.», 

O consultado pombalino teve ecos diretos em Cabo Verde não só com a ida de um sindicante com poderes alargados 

mas sobretudo com a «privatização» das ilhas» às mãos da companhia do Grão Pará e Maranhão, através da qual se 

procurava reintegrar Cabo Verde no eixo atlântico negreiro Guiné-Brasil como plataforma de fornecimento de panos de 

algodão à costa africana e de urzela aos mercados do norte da Europa. 

A sublevação da elite revoltosa foi solucionada com a «inconfidência caboverdiana» e os seus maiorais foram 

sentenciados aos patíbulo ou ao enforcamento em Lisboa pelo assassinato do ouvidor João Vieira de andrade em 1762, 

sendo as suas cabeças expostas na vila da Praia para servir de exemplo. 

Contudo, o projeto pombalino não vingou em Cabo Verde com a falência da companhia do Grão Pará e Maranhão e da 

empresa que lhe sucedeu e sobretudo com a fome geral de 1773-1775 que dizimou entre 25 a 40 % da população. 

Em Portugal, Cabo Verde afigurava-se depois desta calamidade como um território cujos recursos naturais e 

populacionais eram desconhecidos, não se recordando já o capital de conhecimentos acumulados nos séculos XVI e 

XVII. O governador Saldanha Lobo (1770-1776) foi encarregue de dirigir os trabalhos de um técnico altamente 

qualificado – o capitão-engenheiro António Carlos Andréis que fora degredado para o arquipélago depois de participar 

nos trabalhos de reconstrução da baixa lisboeta. 

O objetivo desta comunicação será o questionário subjacente ao relatório de 1780 do engenheiro Andréis, bem como o 

teor do mesmo, tal como o projeto político-ideológico a que veio dar resposta. 
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DOCES GRÃOS E LIQUIDO ESPIRITUALIZANTE: CANA, AÇÚCAR E AGUARDENTE NAS ILHAS DE CABO VERDE IDEIAS 
FEITAS E REALIDADES DOCUMENTAIS 
Maria Manuel Ferraz Torrão. mmanueltorrao@hotmail.com 

 
A história do cultivo do açúcar nas ilhas de Cabo Verde nunca foi feita de forma sistemática. As esparsas e confusas 
informações documentais sobre a temática têm criado uma série de mitos e imprecisões que se torna necessário 
clarificar. Efetivamente, desde o século XVI até ao século XX, surgem nas fontes históricas (documentação avulsa, 
descrições e relatos de viajantes, relatórios escritos e cartográficos das missões científicas) menções ao cultivo de cana-
de-açúcar e ao consumo de aguardente de cana. Assim, durante muito tempo, em obras gerais sobre a história destas 
ilhas, era mencionado constantemente que ai se cultivava cana-de- açúcar, e que estas ilhas haviam mesmo servido 
como “laboratório de aclimatação” da espécie, antes da experiência do seu cultivo em outras terras tropicais.  
À luz das fontes existentes, este estudo propõe-se contribuir para o esclarecimento possível da história do cultivo da 
cana e do fabrico do açúcar e da aguardente nestas ilhas, e para o uso que era dado quer aos doces grãos, quer ao 
líquido espiritualizante. Procurar-se-á contextualizar o cultivo desta planta com o aproveitamento dos saberes 
tradicionalmente adquiridos sobre as terras mais rentáveis a fazer medrar, as melhores técnicas a utilizar para a 
produção da aguardante, a rentabilização do trabalho escravo nos trapiches e até as cantigas de trabalho transmitidas 
de geração em geração para auxiliarem os trabalhadores no duro trabalho trapicheiro. 
Numa segunda parte deste estudo, tentar-se-á fazer uma identificação concreta das ilhas e dos terrenos onde se 
cultivava esta planta e consequentemente se produzia açúcar, melaço e aguardente e cruzar estes dados com fontes 
cartográficas. Estas poderão ser um excelente instrumento de trabalho para contribuir para uma organização mais 
metódica dos dados existentes.  
Utilizando como base para este trabalho as cartas produzidas nos séculos XIX e XX pela Comissão de Cartografia, 
arquivadas na Cartoteca do Centro de História e no Centro de Informação e Documentação do IICT, procurar-se-á 
cruzar as informações escritas, acima mencionadas, com as cartográficas. Uma breve observação de vários mapas do 
século XIX e de cartas agrícolas do século XX (algumas das quais produzidas já pela Junta de Missões do Ultramar) 
permitiu, por um lado, verificar a articulação entre os relatos e as descrições recolhidas e a própria toponímia referida 
nas cartas, e por outro, verificar quais os terrenos que as missões cientificas identificavam como destinados ao cultivo 
de diferentes plantas, nomeadamente à da cana-de-açúcar. 

 
FAMILIA E ILEGITIMIDADE EM SANTIAGO DE CABO VERDE ATRAVÉS DOS REGISTOS PAROQUIAIS – 1834-1860                    
Maria José Lopes. mjlopes40@hotmail.com 

                                                                                                                                                                                                    
A problemática da ilegitimidade, seja no que se refere à filiação ilegítima, seja no tocante à constituição de famílias, 
tem merecido atenção de estudiosos nas últimas décadas. Socorrendo-se de fontes diversas, esta problemática tem 
sido abordada no tocante aos diversos aspectos que a envolvem, nomeadamente quanto aos seus reflexos no 
quotidiano familiar e social. Numa sociedade como a cabo-verdiana, onde, ao que tudo indica, as uniões consensuais e 
os nascimentos fora do casamento eram situações comuns, importa, dentro do possível, apreender a dimensão e 
diversidade deste fenómeno, que terá marcado a estrutura familiar e a sociedade, indo além do modelo familiar 
intentado pelas autoridades (Igreja e Estado).  
Com base em dados preliminares de uma pesquisa em andamento sobre a ilegitimidade em Cabo Verde, ilha de 
Santiago, no século XIX, esta comunicação baseada nos registos paroquiais, pretende trazer elementos que se afiguram 
importantes para a compreensão da constituição da família, seja pela via do matrimónio, seja através de outras formas 
de união, bem como para a análise da representatividade dos nascimentos ilegítimos em relação aos legítimos. Como 
complemento aos registos paroquiais e, sempre que necessário, serão utilizados dados de testamentos. 
 
 

Painel 2. Etnicidades, Sociedades Crioulas e Diáspora 
Sessão 1 
Moderador: Celeste Quinino 

 
DE VOLTA AO COMEÇO: AS CONDIÇÕES DA CRIOULIZAÇÃO NAS ILHAS DE CABO VERDE E NA COSTA DA GUINÉ 
Wilson Trajano Filho. wilson.trajanofilho@gmail.com  

 
Esta comunicação pretende explorar as condições da crioulização nas ilhas de Cabo Verde e na costa da Guiné com o 
objetivo de mostrar como diferenças entre a crioulização continental (com a presença constante ao longo do tempo da 
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matriz cultural dos grupos de substrato) e a crioulização insular (com a ausência desta matriz cultural) levou ao 
desenvolvimento de processos identitários diferentes na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. 
Especial atenção será dada à relativa simetria de poder entre as partes envolvidas nos estágios iniciais da crioulização e 
como ela é substituída, passada a fase inicial, por uma assimetria que favorece a cultura de superestrato no caso cabo-
verdiano. 

 
 
TEXTO JORNALÍSTICO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE - ARTIGOS “A MANDUCO” DE PEDRO CARDOSO 
Alice Donat Trindade. atrindade@iscsp.utl.pt   

 
Os artigos escritos em Língua Portuguesa pelo professor, intelectual e jornalista cabo verdiano Pedro Cardoso (1883-
1942) incluídos na secção “A Manduco” do jornal Voz de Cabo Verde, e dados à estampa entre 21 de Maio de 1911 e 17 
de Agosto de 1914, constituem corpus valioso de análise, passível de ser abordado de forma diversificada em termos 
metodológicos e de área científica. Estes artigos estão coligidos em volume publicado pelo Instituto da Biblioteca 
Nacional e do Livro de Cabo Verde em 2008, organizado por Manuel Brito Semedo. 
Neste artigo, o enfoque metodológico será o de análise de conteúdo ao serviço de questões relacionadas com 
jornalismo e análise identitária cultural, cruzando questões temáticas e estilísticas refletidas nos textos jornalísticos em 
apreço com a construção de identidade Cabo-verdiana, arquitetada em torno de problemas sociais como seca, 
instrução e desflorestação expressas na língua colonial, a Língua Portuguesa, porém com afloramentos de Língua Cabo-
verdiana. Serão estudados artigos que abordam as três temáticas referidas, procurando analisar a articulação entre 
tema e estilo jornalístico, e como estes se conjugam para atingir o objetivo de formação identitária anunciado pelo 
autor no manifesto inicial de criação da secção “A Manduco”. Será ainda realçado o impacto actual na cultura cabo-
verdiana da obra do autor em apreço, demonstrado, por exemplo, pela atenção colocada na reedição da sua obra no 
século XXI. Os artigos de Pedro Cardoso podem ser analisados na sua disputa, de fato, da ‘naturalidade’ da construção 
identitária, como defendida por sociólogos clássicos, constituindo-se como evidência de processo e dinâmica de 
construção ativo. 
Será esboçada a contextualização da obra deste autor no momento histórico cabo-verdiano coevo, inserindo-o numa 
plêiade de autores como José Lopes, Pedro Corsino de Azevedo e Eugénio Tavares, bem como a ligação ao Portugal da 
segunda década do século XX. A importância atual dos textos será ainda abordada, conduzindo a reflexões sobre a 
relevância da memória do registo jornalístico na sustentabilidade da formação, manutenção e evolução identitárias.  

 

A INVISIBILIDADE DA MORTE ENTRE POPULAÇÕES MIGRANTES EM PORTUGAL  
Clara Saraiva. smc@fcsh.unl.pt   

 
Apesar do interesse suscitado pela recente condição de Portugal enquanto país de imigração, têm sido negligenciadas 
algumas questões importantes relacionadas com os estados de sofrimento e morte – ‘estados de aflição’ – dos 
imigrantes. A morte, em particular, é um tema difícil mas crucial que não tem sido tocado nos estudos sobre imigração. 
Como é que os imigrantes percepcionam a morte e a incorporam na conceptualização da diáspora? Como é que os 
diferentes grupos de imigrantes conceptualizam o sofrimento e a morte nos outros grupos? Numa sociedade ocidental 
em que a morte se tornou um tabu, este distanciamento face ao último rito de passagem da vida pertence à esfera do 
mito e do preconceito – a invisibilidade da morte. No entanto, para os próprios imigrantes, é uma realidade com que 
têm de lidar e que frequentemente determina o tão ambicionado regresso temporário a casa. A morte é aqui vista não 
apenas como um momento no tempo, mas como um processo, que envolve estados emocionais específicos e que 
desencadeia o uso de rituais para lidar com a inevitável angústia que tende a adquirir aspectos ainda mais complicados 
quando se está longe de casa. 
A morte é uma dimensão onde a abordagem transnacional é obrigatória, já que encerra uma intensa circulação, não 
apenas de bens materiais e riqueza, mas também de universos significativos e simbólicos que circulam juntamente com 
os bens e as pessoas: o corpo, mas também os espíritos e as relações com o outro mundo que as pessoas trouxeram 
para a diáspora. A partir de estudos de caso dos guineenses e cabo verdianaos imigrantes em Portugal, esta 
comunicação pretende desconstruir noções preconceituosas acerca do que acontece aos mortos imigrantes e olhar a 
“gestão da morte”, incluindo representações simbólicas bem como aspectos práticos, tais como os processos legais 
para repatriamento dos corpos 
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 “SÓ UMA CARTINHA”:O FLUXO DE COISAS NAS RELAÇÕES FAMILIARES TRANSNACIONAIS EM CABO VERDE 
Andréa de Souza Lobo. andreaslobo@yahoo.com.br  

 
O objetivo desta apresentação é tratar das formas como as pessoas mantêm e fortalecem seus sentidos de 
pertencimento a lugares ou grupos concretos ou imaginados por meio de redes de comunicações. O foco está no fluxo 
de coisas entre redes transnacionais entre emigrantes cabo-verdianos e seus parentes que permaneceram no país. 
Trata-se de uma rede intensa e diversificada envolvendo laços de parentesco num contexto de distância física 
prolongada tanto no espaço quanto no tempo. Os fluxos em questão consolidam laços sociais, culturais e familiares 
entre migrantes e suas comunidades de origem num complexo sistema de trocas e circulação de presentes, dinheiro e 
informação que mobiliza tanto os que emigraram quanto aqueles que ficaram. O argumento é baseado no diálogo 
entre os dados etnográficos e trabalhos que têm explorado os fluxos transnacionais de pessoas, capital e bens num 
contexto de globalização. Argumento que o caso da emigração cabo-verdiana, apresenta novas perspectivas a este 
debate e que o fluxo de encomendas entre familiares distantes é uma via privilegiada para discutir vertentes 
diferenciadas dos processos migratórios contemporâneos. 

 
 
DIÁSPORA E MATERNIDADE DA MULHER GUINEENSE E CABOVERDIANA EM PORTUGAL: NOS TRILHOS DA 
INTEGRAÇÃO 
José Caldas. jcaldas@fpce.up.pt 
Lígia Moreira Almeida. ligia_almeida@fpce.up.pt 
 

Os imigrantes PALOP, particularmente as mulheres, na sua diáspora em geral enfrentam, muitas vezes, dificuldades na 
integração precoce (devido a barreiras intrínsecas e externas), mas ao longo do tempo e entre as gerações, o processo 
de integração é geralmente bem-sucedido. Os principais mecanismos identificados como facilitadores desse processo 
foram a aquisição de cidadania / nacionalidade (tempo de permanência em Portugal), e gradual adopção da língua, 
cultura e costumes da sociedade de acolhimento, permitindo o desenvolvimento de uma participação social ativa e 
cada vez mais adaptada. 
Portugal tem mostrado forte compromisso em melhorar a integração dos imigrantes através de políticas inclusivas, 
favorecendo a legalização e aquisição de dupla cidadania (quando o país de origem o permite) e de reagrupamento 
familiar, apresentando uma lei extremamente inclusiva em termos de políticas de integração comparativamente com a 
União Europeia, nomeadamente no que respeita ao livre acesso aos cuidados de saúde de mulheres grávidas e mães 
recentes. No entanto, da lei à prática, há uma série de lacunas que concorrem para piorar sistematicamente os 
indicadores de integração e saúde da população imigrante, nomeadamente a guineense e caboverdiana. 
Este estudo que agora apresentamos é o resultado da recolha de informação privilegiada obtida entre o contingente 
imigrante feminino, maioritariamente dedicado a exercer atividades domésticas, independentemente da situação 
documental, com residência na área metropolitana do Porto através de entrevistas semi-estruturadas com membros da 
Associação de Guineenses do Porto e da Associação de Cabo-verdianos no Norte de Portugal, tendo-se obtido 
perspectivas muito diferentes. Da investigação que continua em curso, pode já apontar-se que a maioria das queixas 
incide sobre aspectos não abrangidos na legislação, que facilitam a interpretabilidade da lei e a sua usurpação por parte 
de quem recebe os imigrantes. Por outro lado, a crescente burocratização associada às Instituições que o Estado 
Português disponibiliza para superintender e regular a entrada e integração dos imigrantes em território nacional tem 
vindo a ser extremamente danosa, particularmente para estes atores sociais, vincando nos seus percursos de vida as 
dificuldades e vulnerabilidades decorrentes do processo migratório. Através de procedimentos legais cegos às histórias 
individuais, aos objectivos pessoais, às intenções de concretização de projetos, à superlativa vontade de estudar e 
trabalhar para o progresso e melhoria das condições de vida, muitos são-tomenses vêm-se forçados a regressar ao país 
de origem. Levam consigo a frustração que é conceber a destituição de si mesmos como cidadãos do Mundo, resultante 
de erros administrativos e lapsos informáticos, numa encruzilhada legislativa, em busca de documentação e vistos de 
permanência. Outros permanecem nas sombras da ilegalidade, na coragem de quem não desiste. Umas vezes 
destituindo-se também eles da sua própria cidadania, distanciando-se da consciencialização reflexiva de si mesmos, 
outras vezes trabalhando, com a dignidade possível, enterrando a semente da esperança, perseverante entre as 
estrelas e o Atlântico, ambicionando a paz e o progresso, a madrugada e o sol de uma luta fecunda, em Portugal. 
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“AS YOU RECEIVE WITH ONE HAND, SO SHOULD YOU GIVE WITH THE OTHER”: THE MUTUAL-HELP PRACTICES OF 
CAPE VERDEANS ON THE LISBON PERIPHERY 
Samuel Weeks. ssweeks1@gmail.com 

 
Rural Cape Verdeans employ a number of mutual-help practices to mitigate the uncertainties surrounding 
activities fundamental to their subsistence. One of these practices is djunta mon (“to work together”), a 
loosely planned, non-monetized system of allocating labor at peak intervals during the islands’ notoriously 
unpredictable growing season. By means of djunta mon, neighbors or family members work in each other’s 
fields until the tasks of every land-owning participant, such as planting, weeding, and harvesting, are 
complete. Alongside djunta mon in rural Cape Verde exist a number of other non-remunerated mutual-help 
practices, such as ajuda mútua, entreajuda, and laja kaza (“to add concrete to one’s house”). While less 
visible than djunta mon, they are nonetheless equally as important in completing tasks essential to life in the 
Cape Verdean countryside, such as building water cisterns and constructing and expanding homes.  
In this paper, I will attempt to show how Cape Verdean immigrants, many of whom live in the city’s 
peripheral neighborhoods, have adapted the mutual-help practices of rural Cape Verde to a new, 
transnational context. The iterations of these practices in the Lisbon Metropolitan Area differ from their 
rural counterparts in that they involve fewer people (mostly women), take place on a year-round basis, and 
are concerned primarily with domestic work. They also help people find employment, access childcare, 
secure interest-free credit, construct or repair houses, share scarce household appliances, and “consume” 
(without purchasing) circulating goods such as clothing, jewelry, and consumer products. In the paper, I will 
argue that extensive mutual-help ties ensure Cape Verdean migrants in Lisbon a sufficient pool of family and 
friends upon which they can rely for support and assistance. In this sense, the wide extent and range of Cape 
Verdean kinship and neighborly networks introduce an element of stability into what are situations 
frequently marked by precariousness and hardship.  
An additional element I will explore is the perception among Cape Verdean immigrants that these mutual-
help practices seem to be occurring with less frequency. Whereas Cape Verdeans used to expect the aid of 
others in helping them to “get by,” my informants contend that their friends and family are increasingly 
hesitant to do so, even in the current crisis. As such, Cape Verdean migrants in Lisbon express empathy for 
the misfortune of others, but often fail to act in helping them improve their circumstances. While this shift is 
in part due to the availability of other means of support, such as state assistance, I will contend that the 
changing attitude of Cape Verdeans in Lisbon towards mutual help is also due to their encountering 
hegemonic, neoliberal notions of “self-accountability.” As a result, Cape Verdeans perceive that their 
mutual-help practices are in decline, while simultaneously needing the material support that they provide. A 
wider aim of this paper is therefore to investigate the influence of these and other dynamics on the mutual-
help practices that Cape Verdean immigrants currently employ in the transnational context of the Lisbon 
periphery.  

 
 
MIGRANT REMITTANCES AND INEQUALITY IN CAPE VERDE 
Lisa Åkesson. lisa.akesson@globalstudies.gu.se  

 
This paper juxtaposes theoretical notions concerning the relationship between migrant remittances and socio-
economic inequality with an anthropological case study of remittances in Cape Verde. Contemporary theorizing 
involves firstly the idea that remittances do not benefit the poorest; secondly the conclusion that the impact of 
remittances changes over time; thirdly the notion that family structure influences the distribution of remittances, and 
fourthly the proposition that remittances have a stronger impact on social stratification when linked to the return of a 
migrant. The primary aim of the paper is to use these theoretical notions as entry-points for analysing how remittances 
interplay with patterns of inequality in Cape Verde. A second aim is to examine the explanatory power of the theories 
through applying them to this specific case.  
The paper demonstrates that remittances in some cases benefit the poorest in Cape Verde and that this has to do with 
the long history of migration, which has implied that nearly everyone, irrespective of class, has a close relative abroad. 

mailto:ssweeks1@gmail.com
mailto:lisa.akesson@globalstudies.gu.se


It also shows that Cape Verdeans generally receive quite small amounts of money, which implies that they seldom are 
able to improve their economic situation in a more substantial way. 
In conclusion the paper contends that in order to fully appreciate the complex relationship between remittances and 
socio-economic inequality in Cape Verde it is necessary to take into account the importance of other sources of income. 
Moreover, it argues that the contemporary restrictive immigration regimes in receiving countries have a fundamental 
impact on the socio-economic distribution of remittances. In studies of the relationship between remittances and 
inequality this is an aspect that is left out. Instead theorizing tends to focus on factors that are internal to the countries 
of origin, and on the migrants’ links to these countries.   

 
 

Painel 3. Colonialismo moderno, Descolonização  e Perído pós-colonial 
Moderador: Jorge Braga de Macedo e Joana Neves 

 
DA COLONIZAÇÃO AO PÓS-COLONIALISMO: PARA UMA NOVA LEITURA PERIODOLÓGICA DA CONTEMPORANEIDADE 
HISTÓRICA DA GUINÉ-BISSAU 
Leopoldo Amado. leopoldo.amado@gmail.com  

 
Em termos periodológicos, é generalizado a concepção de que a contemporaneidade Histórica africana começa, 
sobretudo, a partir das guerras de ocupação e/ou das guerras de resistência africana à ocupação colonial ou ainda, 
alternativamente, a partir do período estruturante da pós-segunda grande guerra. No entanto, recentes estudos, 
sobretudo os atinentes àquilo a que se convencionou denominar de “pós-colonial”, têm vindo a interpelar os 
estudiosos para a necessidade de uma reformulação dos pressupostos periodológicos da contemporaneidade histórica 
africana e, também, concomitantemente, das perspectivas epistemológicas de abordagem histórica. A nossa 
comunicação procurará pois, a partir da historicidade da Guiné-Bissau (que reputamos de específica e particular), 
introduzir este debate que nos parece essencial alicerçar-se a partir de outras experiências historiográficas, desde logo, 
as do mundo lusófono (africano ou não), por serem àquelas que nos são comuns e mais próximas, justamente por se 
afigurarem essenciais para o incremento do estado actual do conhecimento neste domínio histerográfico de particular 
importância metodológica e até epistemológica. 
 
 
ASPECTOS FINANCEIROS DA DOMINAÇÃO COLONIAL EM CABO VERDE E NA GUINÉ-BISSAU 
Luís Filipe Madeira. lmadeira@ubi.pt 

 
Traço distintivo da administração financeira empreendida pelo regime instaurado por Oliveira Salazar, o equilíbrio das 
contas públicas e, designadamente, a metodologia da sua construção nunca atraíram a atenção dos investigadores. No 
entanto, tanto no caso guineense como no cabo-verdiano, a submissão dos documentos financeiros oficiais a um 
processo, ainda que sumário, de crítica histórica, de avaliação das fontes, sugere que a autenticidade da produção 
anual e permanente de equilíbrios contabilísticos é improvável. Com efeito, quer se trate da inclemência da 
meteorologia de Cabo Verde ou da violência da guerra de libertação da Guiné-Bissau, a história colonial destes países, 
no século XX, está recheada de acontecimentos e de processos que não poderiam deixar de ter impacto negativo nas 
contas públicas. Ora, paradoxalmente, nem os documentos financeiros oficiais são sensíveis a essas perturbações, nem 
os trabalhos de pesquisa que, até ao momento, de modo directo ou indirecto, abordaram as finanças públicas coloniais 
cabo-verdianas e guineenses admitem como implausíveis ou suspeitos os valores registados nos orçamentos e nas 
contas do exercício. 
Neste contexto, uma primeira fase da demonstração, será consagrada à desconstrução das contas do exercício oficiais e 
à revelação do método de produção dos equilíbrios financeiros virtuais que transformaram as contas públicas de Cabo 
Verde e da Guiné-Bissau em verdadeiros instrumentos de propaganda colonial. Uma vez estabelecida a natureza 
artificial do equilíbrio salazarista das finanças públicas, numa segunda etapa, tratar-se-á de detectar, inventariar e 
quantificar as fontes de financiamento de despesas públicas cabo-verdianas e guineenses que não se encontram 
registadas nas respectivas contas do exercício. Numa última etapa, terá lugar a correcção dos dados inscritos nas contas 
oficiais em função dos fluxos financeiros que, tendo sido indispensáveis à governação colonial de Cabo Verde e da 
Guiné-Bissau, nunca foram tomados em consideração pelos estudos consagrados às finanças púbicas ou à dimensão 
financeira das políticas públicas coloniais. 
A correcção das contas de Cabo Verde e da Guiné-Bissau em função do volume total dos fluxos financeiros que 
tornaram possível a administração portuguesa revela uma realidade distinta da apresentada pela propaganda colonial. 
O equilíbrio permanente das contas públicas, indiciador da uma alegada superioridade técnica da governação de 
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Oliveira Salazar e, em grande medida, fonte da sua notoriedade internacional, afinal, era o produto da manipulação da 
contabilidade pública. Assim, o consenso que domina a historiografia em matéria de prioridades da política colonial 
executada nas últimas décadas da colonização de Cabo Verde e da Guiné-Bissau é, na realidade, o reflexo de leituras 
literais da repartição funcional oficial dos fluxos registados nas contas do exercício. Ora, a existência de receitas e 
despesas que não foram objecto de registo nos documentos que, até à presente data, têm sido a fonte exclusiva de 
estudo da política colonial de alocação de recursos financeiros públicos, altera profundamente a repartição funcional 
oficial e impõe uma reinterpretação das prioridades efectivas da governação colonial em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. 
 
 
O RECRUTAMENTO DOS DIRIGENTES DO PAIGC (1956 – 1980) 
Ângela Sofia Benoliel Coutinho. coutinhoangela@hotmail.com  

 
De acordo com as fontes oficiais, o PAIGC foi fundado na clandestinidade em Bissau, a 19 de Setembro de 1956. Até 
1960, foi o Partido Africano para a Independência (PAI) e actuou unicamente na clandestinidade. Nesse ano, foi criada 
uma base em Conakry e teve início a preparação da ação armada. Em 1963 o PAIGC iniciou a luta armada no território 
da atual Guiné-Bissau.  
Apesar de não ter sido o único movimento que lutou pela independência da Guiné-Bissau, foi o único que levou a cabo 
uma ação bem sucedida nos planos militar e diplomático. Em 1966, pensa-se que cerca de metade do território da 
Guiné-Bissau estava sob seu controlo e intensificou-se então a reorganização económica, social e política destes 
territórios, as chamadas “regiões libertadas”.  
Foi também preparado um plano de invasão militar do arquipélago de Cabo Verde com o apoio do governo cubano, 
apoio este que foi retirado após a morte do comandante Che Guevara na Bolívia. Os quadros cabo-verdianos passaram 
então a intervir de forma mais direta no terreno de guerra guineense, a partir de 1968.  
No ano de 1972, organizaram-se eleições nas “regiões libertadas” da Guiné-Bissau, com vista à constituição da 
Assembleia Nacional Popular, que devia proclamar unilateralmente a independência do país. Esta proclamação foi feita 
a 24 de Setembro de 1973, após o assassinato do líder histórico do PAIGC, Amílcar Cabral, a 20 de Janeiro do mesmo 
ano, em Conakry. A independência da Guiné-Bissau foi então reconhecida pela maioria dos países da ONU.  
Alguns meses mais tarde, a 25 de Abril de 1974, houve um golpe de Estado militar em Portugal, que viabilizou as 
negociações com vista à independência de Cabo Verde, levadas a cabo pelos governos provisórios em Portugal. O 
PAIGC dominou então as outras forças políticas presentes no arquipélago, surgidas sobretudo após o 25 de Abril, à 
exceção da UPICV, e a independência de Cabo Verde foi proclamada a 5 de Julho de 1975.  
Este partido criou então um sistema original de partido único no poder, com um mesmo partido para dois estados 
independentes.  
Com base em pesquisa arquivística efetuada na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Portugal, e recorrendo também a 
fontes orais, esta comunicação apresenta os traços principais das trajetórias sócio-políticas dos dirigentes do PAIGC, 
dos fundadores oficiais e dos membros do Conselho Executivo da Luta, antigo Bureau Político, eleitos até 1977, data do 
último congresso deste partido. 
De entre as principais conclusões a que se chega, é de salientar o facto de que a maioria dos membros fundadores já 
não integravam os órgãos máximos de direção partidária aquando da independência dos dois países. É também 
revelada uma hegemonia guineense a este nível, contrariando todos os estudos publicados que abordaram esta 
questão.  
 
 
UNIDADE: FORÇA-MOTRIZ E FACTOR DE DESAGREÇÃO NA LUTA PELA INDEPENDÊNCIA DA GUINÉ E CABO VERDE 
(1959-1975) 
José Augusto Pereira. Jadpereira2@yahoo.com.br  

 
A Guiné-Bissau proclamou unilateralmente a independência em Madina do Boé a 24 de Setembro de 1973. Quanto a 
Cabo Verde, a transferência da soberania portuguesa para os novos representantes dos povos das ilhas decorreu a 5 de 
Julho de 1975 na Cidade da Praia. Unidos por um passado colonial comum, os territórios de Cabo Verde e Guiné 
lograram a obtenção da independência no culminar de um processo que teve como força motriz e traço de união o 
PAIGC. Sob a divisa “Unidade e luta”, este movimento independentista de cariz bi-nacional procurou congregar 
militantes de várias origens étnicas em torno da luta contra o colonialismo português, pela independência da Guiné e 
Cabo Verde e por uma futura união política entre os dois países. O lema do PAIGC acaba por condensar o programa 
político idealizado pelo seu leader máximo, Amílcar Cabral, alguém que se afirmava consciente dos laços históricos que 
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uniam as duas colónias e que se encontrava imbuído do espírito pan-africanista que varria o continente africano na 
dobragem da primeira metade do século XX. Tal programa político, defediam os dirigentes independentistas, deveria 
desenvolver-se na Guiné e em Cabo Verde, num percurso que, não excluindo o diálogo com as autoridades 
metropolitanas, deveria conduzir as populações da mobiilização política ào desencadear de acções armadas. O modo 
como o PAIGC prosseguiu essa estratégia em território guineense, bem como as tensões surgidas entre as duas 
comunidades nacionais, sem esquecer as circunstâncias e as motivações que envolveram o assassinato de Amílcar 
Cabral, têm merecido a atenção de autores oriundos de várias áreas do saber. Contudo, a acção do PAIGC relativa a 
Cabo Verde tem permanecido na sombra. A comunicação que nos propomos apresentar pretende fazer luz sobre a 
acção do PAIGC em Cabo Verde, mapear a sua fragil estrutura política, elencar e compreender os constrangimentos que 
ditaram a sua difícil implantação no arquipélago. Pretendemos, no fundo, desenvolver o contexto em que teria lugar 
um possível desembarque de guerrilheiros do PAIGC nas ilhas, uma intenção manifestada pela cúpula do PAIGC até à 
morte de Amílcar Cabral, tendo sido equacionados o momentoo chave para o seu início e a obtenção do suporte 
necessário à sua execuçao. Todo este cenário configura um impasse em Cabo verde, em contraste com os avaços 
registados pelo PAIGC na Guiné no campo militar, uma siuação que serviu de argumento à contestação levada a cabo 
por vários elementos da ala cabo-verdiana ao secretário-geral. Este fenómeno, de que daremos igualmente conta na 
comunicação, verificou-se ao mesmo tempo que, entre a comunidade guineense, em maioria no PAIGC, despontava um 
indisfarçável mal-estar face a uma alegada presença maioritária de militantes cabo-verdianos nos escalões superiores 
do movimento. Estava em causa o princípio maior do partido – “Unidade e Luta” – quer do ponto de vista do 
desenvolvimento harmonioso da luta perconizado por Amílcar Cabral, quer pela convivência cada dia mais difícil entre 
as duas comunidades, um sintoma que deve ser destacado caso pretendamos caracterizar o PAIGC nas vésperas do 
desaparecimento físico de Amílcar Cabral. 
 
 
OS CABO-VERDIANOS E A DEMOCRACIA: UMA ANÁLISE DAS ATITUDES E PERSPETIVAS DOS CIDADÃOS 
Maria da Luz Ramos. luz@iscsp.utl.pt / mluzramos@gmail.com 

 
Quando em 1975 o arquipélago de Cabo Verde se tornou independente proliferavam as dúvidas sobre a sua capacidade 
de sobrevivência enquanto país. Com solos pouco férteis para a agricultura, longos períodos de seca e recursos naturais 
escassos a fome era o que mais atormentava a população, bem como os novos governantes que não podiam contar 
com a ajuda de uma administração colonial. Não obstante, todas essas fragilidades, associadas a uma incontornável 
insularidade, os cabo-verdianos conseguiram levar avante o projeto autonómico e transformaram as ilhas num Estado 
de referência e de sucesso no contexto da África subsaariana, não só do ponto de vista económico como também em 
termos políticos, pois a evolução da sua democracia é amiúde apontada como exemplar.  
O país aderiu ao multipartidarismo em finais de 1991 e, logo no início do ano seguinte, organizou as suas eleições 
legislativas, presidenciais e autárquicas que levaram ao afastamento do Partido Africano para a Independência de Cabo 
Verde (PAICV)

*
 que havia governado as ilhas desde 1975. A derrota foi devidamente reconhecida sem grandes 

dramatismos e, desde então, os processos eleitorais têm acontecido de modo regular segundo os princípios definidos 
pela Constituição. Gradativamente, o arquipélago está a consolidar o sistema político instituído, sendo bastante notório 
nos resultados alcançados nas quatro edições do Economist Intelligent Unit Democracy Index. Em 2011 Cabo Verde 
surgiu mesmo como o segundo país africano mais democrático ao sul do Saara, ocupando a 26ª posição no geral e a 
primeira da lista dos Estados denominados de “democracia incompleta”.  
Sendo a “cultura política” e a “participação política” em Cabo Verde, as categorias menos pontuadas no apuramento do 
referido índice, propõe-se nesta comunicação analisar a evolução das atitudes e a perspetiva dos cidadãos face à 
democracia no arquipélago. 
 
*Antes de 1979 a designação era Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Na sequência do golpe de Estado na Guiné, 
em 1979, os dois países deixaram de estar unidos politicamente no processo de autonomização, tendo emergido, então, a nova denominação: PAICV. 

 
 
A SUBORDINAÇÃO DO ESTADO ÀS ARMAS: MILITARES E POLÍTICA NA GUINÉ-BISSAU 
Álvaro Correia de Nóbrega. anobrega@iscsp.utl.pt 

 
Outrora uma força prestigiada pela luta dura que travou contra o poder colonial Português, as FARP constituem 
atualmente uma das principais fontes de problemas da Guiné Bissau, contribuindo em larga medida para o elevado 
grau de instabilidade política do país. Na minha comunicação, irei apontar alguns dos fatores que explicam a posição 
castrense face ao poder político e o papel, frequentemente não construtivo, que os militares têm desempenhado no 
processo de construção da democracia guineense. 
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Painel 4. Etnicidades, Sociedades Crioulas e Diáspora 
Sessão 1 
Moderador: Alice Donat Trindade  

 
NOVOS ESPAÇOS PÓS-COLONIAIS EM MISTIDA DO GUINEENSE ABDULAI SILA (1958-) 
Joseph Abraham Levi. jalevi21@gwu.edu  

 
Apesar de, como o resto do continente africano ao sul do Sara, a Guiné-Bissau ter tido uma pletora de manifestações 
literárias — primeiramente transmitidas em forma oral e depois, gradualmente, impressas em revistas, jornais, gazetas, 
panfletos, gramáticas, dicionários, antologias, compêndios e livros, sobretudo após a sua independência (24 de 
Setembro de 1973; 10 de Setembro de 1974) —, a prosa guineense deverá esperar até à aparição das obras de Abdulai 
Sila (1958-) para poder finalmente entrar no patamar do género narrativo ficcional em prosa existente nos demais 
países e áreas de língua oficial portuguesa. Os três romances de Abdulai Sila — Eterna paixão (1994), A última tragédia 
(1995) e Mistida (1997) — serão assim os pioneiros a definir ou pelo menos a oferecer possíveis parâmetros para o 
cânone literário guineense até àquela altura ainda muito fluidos, ou melhor, por causas de força maior, em constante 
evolução, definição e transformação. A tríade silana, sobretudo Mistida, será assim o nosso ponto de partida para 
explicar esta tomada de consciência, esta decisão de finalmente oferecer às Letras o seu contributo tipicamente 
guineense: nasceu assim o molde ou pelo menos o primeiro padrão de romance guineense. 
 

CLARIDADE – FAZER LUZ, ADENSAR AS SOMBRAS 
Sérgio Neto. sgdneto@gmail.com 

 
 Os últimos anos têm assistido a um crescente e renovado interesse acerca do papel desempenhado pela revista 
Claridade (1936-1960) na construção (ou não) da nação cabo-verdiana. Na verdade este periódico, ao seu tempo muito 
elogiado, mas também criticado, conseguiu um lugar raramente atingido por qualquer outra publicação no espaço 
colonial português do século XX. Por outro lado, em Cabo Verde, adquiriu uma aura quase mítica, facto que, por vezes, 
dificulta uma análise a um tempo desapaixonada e distanciada. Certamente que contribui o facto de não existir uma 
obra de fundo que aborde esta questão sob os seus variados prismas e integre a longa cronologia da revista nas 
sucessivas conjunturas cabo-verdianas, portuguesas, euro-africanas e mundiais, que compreendem os anos 30, 40 e 50. 
Em suma: uma obra que debata o fim dos jornais de algumas elites africanas sedeadas em Lisboa, perante o 
fortalecimento da Ditadura Militar e do Estado Novo; que explicite as relações dos “claridosos” com alguns vultos 
portugueses da época; que esclareça a sua ligação à formação dos jovens cabo-verdianos, alguns deles futuros 
membros do PAIGC; que relacione a sua produção com o nascente e emergente nacionalismo; que integre a sua voz 
literária/científica social com o meio envolvente; que apreenda as relações com o Brasil, no contexto mais alargado do 
espaço ilhéu cabo-verdiano; que siga o seu percurso após o fim da revista, durante o período da Guerra Colonial/Guerra 
de Independência e após 1975. 
Assim, sem esquecer a necessária alusão a alguns trabalhos contemporâneos da publicação do mencionado periódico, a 
presente comunicação propõe fazer um trajecto crítico pelos últimos contributos versando a questão, a fim de avaliar o 
estado da arte e a existência ou não de um debate entre teses antagónicas, mas também complementares. Ou seja, 
partir do trabalho pioneiro do escritor Manuel Ferreira – que reeditou Claridade, quando do cinquentenário do início da 
sua publicação (1986) –, e chegar até às obras mais recentes e diversas do estudioso de literatura Osvaldo Silvestre, dos 
sociólogos Gabriel Fernandes e Carlos dos Anjos, do antropólogo Manuel Brito-Semedo, e dos historiadores Víctor 
Barros e Ângela Benoliel Coutinho, entre outros. 
 
 
LITERATURA E TRAJETÓRIA SOCIAL DAS MULHERES EM CABO VERDE: A ESCRITURA DE AUTORIA FEMININA 
Simone Caputo Gomes. simonecaputog@usp.br  

 
Análise da trajetória social das mulheres em Cabo Verde, das ações afirmativas para a emancipação feminina e de seu 
impacto na Literatura, especialmente no que diz respeito à autoria poética e ficcional e à visibilidade num cânone, por 
longo tempo, eminentemente masculino.  
A partir do exame de textos literários produzidos por mulheres, terão destaque outras perspectivas sobre as 
feminilidades e as masculinidades, novas subjetividades e enfoques dos cotidianos femininos representados nas obras 
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de pioneiras como Antónia Gertrudes Pusich e de escritoras que propõem outros olhares acerca dos papéis sociais das 
mulheres e das relações de gênero na sociedade cabo-verdiana: Maria Helena Spencer, Orlanda Amarílis, Ivone Aída, 
Maria Margarida Mascarenhas, Fátima Bettencourt, Dina Salústio, Vera Duarte, Ondina Ferreira. 
Face à produção masculina, que enfoca predominantemente temas como a restrição das mulheres ao lar , ao espaço 
privado e à maternidade, o machismo, a santidade feminina versus a sensualidade, a prostituição, o aprisionamento na 
beleza e eterna juventude das Vênus e seu distanciamento do real cotidiano, a produção feminina trabalha questões 
candentes da vida cabo-verdiana como o desmascaramento dos discursos de poder androcêntrico, a necessidade de 
auto-reflexão sobre as estratégias patriarcalistas de dominação, a violência contra a mulher, a loucura, a maternidade 
precoce, a pedofilia, as mulheres chefes de família, o elevado número de filhos, o envelhecimento da mulher, o 
centramento no trabalho e cotidianos femininos.  
Uma abordagem analítica interdisciplinar, com base no feminismo conjugado à hermenêutica do cotidiano, fornecerá 
subsídios para a compreensão de como, na série literária cabo-verdiana, a produção das mulheres passa a adquirir um 
estatuto de constância e qualidade que lhe dá destaque na história da literatura daquele país, inaugurando novas 
dicções e aprofundando problemáticas que tocam não somente às mulheres de Cabo Verde, mas a todas as mulheres 
do mundo e aos objetivos do milênio que se referem aos estatutos da mulher e da criança. 
 
 
REFORMAS RECENTES DO SISTEMA EDUCATIVO DA GUINE- BISSAU: COMPROMISSO ENTRE A IDENTIDADE E A 
DEPENDÊNCIA.  
Antónia Barreto. antonia@ipleiria.pt 

 
Nos anos recentes têm ocorrido varias reformas do sistema educativo guineense que têm como objetivos modernizar e 
melhorar a qualidade da educação formal. Têm incidido em vários âmbitos: enquadramento legal, formação inicial e 
contínua de professores, currículo do ensino básico, introdução da 12ª classe, espaços, recursos, gestão, bases de 
dados estatísticas. O país tem contado com os apoios do Banco Mundial, Unesco, Unicef, cooperação bilateral, entre 
outros. 
O diagnóstico dos problemas do sistema tem sido consensual, apontando para a sua falta de eficácia e para a deficiente 
cobertura nacional até do ensino obrigatório. A pluralidade linguística continua a ser fator de complexidade 
contribuindo para as altas taxas de repetência e abandono escolar. 
No âmbito das reformas do sistema foram propostas várias soluções: algumas bem-vindas, outras têm tido dificuldades 
de implementação e são objeto de dúvidas quanto à sua pertinência e sustentabilidade. A difusão das medidas, a 
gestão dos processos de funcionamento, a definição de estratégias a curto e medio prazos, a supervisão do sistema, 
continuam a ser fatores geradores de constrangimentos e que obrigariam à adoção de olhares sistémicos, que 
aproximassem o sistema educativo da identidade cultural guineense. A tentação pela introdução de medidas que já 
circulam em países europeus e africanos surge com alguma frequência, o que aliado à falta de implementação de 
procedimentos visando à apropriação por parte dos intervenientes, pode condenar ao fracasso o esforço da reforma. 
A comunicação vai apresentar a história recente do sistema educativo guineense, sistematizar os eixos fundamentais 
das reformas que tem vindo a ser concebidas, refletir sobre os elementos que traduzem a sua marca identitária e os 
que evidenciam a dependência da ajuda externa, questionando as condições de apropriação. Visa trazer para a 
discussão o contributo da ajuda externa, o peso dos doadores, a influência das organizações internacionais. A autora foi 
o perito externo de dois dos projetos que integram a reforma. 
 

Painel 4. Etnicidades, Sociedades Crioulas e Diáspora 
Sessão 2 
Moderador: Ana Paula Avelar  
 
QUANDO E ONDE COMEÇA(M) O(S) CRIOULO(S) ? HOJE E ONTEM 
Jean-Louis Rougé. jean.louis.rouge@univ-orleans.fr  

 
O surgimento dos crioulos guineense e caboverdiano já foi discutido ; a alegada anterioridade dum desses sistemas deu 
lugar a divergências ( Teixeira da Mota, 1954 ; Carreira, 1972, 1983 ;  Rougé, 1986, 1994 ; Couto,1992 ; Jacob, 2010) que 
muitas vezes ocultam um dos verdadeiros interesse cientifico da questão : a identificação e a categorização das 
variedades linguísticas emergentes. 
As primeiras menções da palavra « crioulo » (« créole » ou « criollo ») aplicada a uma realidade linguística datam do fim 
do Século XVII e dizem respeito a sistemas oriundos do português, utilizados na costa Africana entre o Rio Senegal e a 
Sierra Leoa (Lacourbe, manifesto dos capucinhos de Bissau, cartas de Dom Frei Vitorino Portuense…). Na origem desses 
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sistemas encontra-se com certeza  a utilização muito cedo de intérpretes africanos nas costas africanas (c.f. Ca da 
Mosto, 1455 ; Donelha, 1625 ; Dom Frei Vitorino.Portuense 1694) 
Textos de missionários do final do Século XVII documentam o recurso aos interpretes através do crioulo  para a 
comunicação com os escravos do interior da ilha de Santiago nomeadamente no que diz respeito a cristianização 
(Carreira, 1974). 
Entretanto, nos textos mencionados, a palavra « crioulo » designa, tanto na Guiné que em Cabo Verde, realidades 
linguísticas variadas : « interlinguas » do português mais ou menos estabilizadas, isto é, em processo de pidginização 
(Rougé, 1994 ; Pereira, 2005) mas também, línguas primeiras de identificação de comunidades humanas . Para um 
linguista, responder à questão do surgimento do crioula precisa que primeiro se define o que se chama crioulo.  Assim a 
pergunta ”quando e onde começa(m) o(s) crioulo(s) ?” não se dirige aqui à uma (pre)suposta anterioridade 
caboverdiana ou guineense mas quer colocar uma questão fundamental para (socio)linguística :  a identificação das 
línguas. 
Essa questão primordial para a explicação do surgimento do crioulo é também essencial para a compreensão da 
realidade linguística dos paises crioulófonos através da história até hoje. 
 O desenvolvimento do kriol no continente no mesmo tempo como língua franca na costa Africana e como língua das 
praças é atestada até o século XIX (Rougé 1992, Havik 2007). A distância ao português, a mais ou menos opacidade das 
variedades coexistentes transparecem nas denominações das mesmas ( kriol lebi,  kriol fundu ).     
Hoje, a presença, tanto na Guiné como em Cabo Verde, entre outras variedades chamadas “descrioulizadas”, 
“aportuguesadas”, “mesolectais”, “urbanas”  colocam de novo a  pergunta  formulada de outra maneira : como 
distinguir o “crioulo aportuguesado” do “português crioulizado”? Responder a essa pergunta para todos os que 
desejam utilizar o crioulo na educação ou em qualquer projeto de desenvolvimento que precisam da estandardização 
da língua é uma necessidade. Nessa comunicação apresentaremos os vários aspectos dessa questão através à história 
assim como os instrumentos à disposição da linguística e da sociolinguística para propor repostas.  
 
 
“O MESTIÇO É QUE FOI O CRIADOR DA SOCIEDADE E DA CULTURA CABOVERDIANA”: REFLEXÕES EM TORNO DO 

PENSAMENTO DE GABRIEL MARIANO 
Cátia Miriam Costa. catiamiriam1@gmail.com  

 
Licenciado em direito e juíz, Gabriel Mariano notabilizou-se, também, como poeta, contista e ensaísta. O seu mérito foi 
reconhecido através da atribuição de vários prémios de criação literária, entre estes o último foi concedido em 1991 
pela Fundação Marquês de Valle Flor. As suas obras foram traduzidas em várias línguas, como o francês, o italiano, o 
espanhol, o sueco e o russo. Nascido em Maio de 1928 e falecido em Fevereiro de 2002, continua a ser um dos 
intelectuais de referência na construção da identidade caboverdiana. Poemas como Capitão Ambrósio, Louvação da 
Claridade, Doze Poemas de Circunstância e contos como Vida e morte de João Cabafume e O rapaz doente continuam a 
ser uma referência na literatura caboverdiana, tendo o autor publicado em títulos de referência social, política e 
cultural como Claridade e Suplemento Cultural, dos quais foi co-fundador, e outros como Cabo Verde, Raízes, 
Mensagem ou “Artes e Letras” do Diário de Notícias.  
Enquanto juiz passou por Cabo Verde, Angola, Moçambique e Portugal, adquirindo, por isso, diferentes perspectivas 
daquilo que era o regime colonial e conviveu com diferentes culturas que o fizeram questionar a existência de 
unidades, continuidades e descontinuidades no que constituíam as então Províncias Ultramarinas. No final da sua vida, 
quando o conheci e entrevistei, tinha formado um interessante articulado de ideias, revelador de um pensamento que 
se centrava não apenas nos factos ocorridos, mas também na sua narrativa pessoal e na sua experiência estética, lendo 
e interagindo com criadores e intelectuais do que conjunto que, simplificando, designaremos por lusofonia. Sobre a 
identidade, a memória, a cultura e sociedade caboverdianas apresentava ideias muito claras sobre os percursos reais e 
possíveis de um conjunto sócio-político que, desde cedo, foi construindo uma noção de especificidade, ancorada num 
projecto de nação (com independência política ou não) ao início utópico, mas sempre presente nas formulações em 
torno do modo como os caboverdianos se viam a si próprios. 
O nosso objectivo é, pois, reflectir sobre o pensamento de Gabriel Mariano relativamente à formação nacional e 
identitária de Cabo Verde, tendo como pontos de partida o ensaio que publica em 1959, Do funco ao sobrado ou o 
mundo que o mulato criou e a entrevista feita ao autor, terminada a 19 de Março de 2000 e publicada no jornal 
Artiletra com o título “Para mim, o mestiço é que foi o criador da sociedade e da cultura caboverdianas”, em 
Julho/Agosto de 2003. 
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A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA CABO-VERDIANA NA LITERATURA E O BRASIL COMO PARADIGMA IMAGINÁRIO: EM 
BUSCA DE PASÁRGADA 
Érica Antunes Pereira. erica.antunes@gmail.com  

 
O processo de construção da identidade cabo-verdiana como entidade autônoma da cultura do colonizador pautou-se 
pela proximidade com dois tipos de discurso: o jornalístico e o literário. Grandes escritores cabo-verdianos, como 
Eugénio Tavares, por volta de 1900, já propunham uma autonomia para Cabo Verde, país arquipelágico independente 
de Portugal somente em 05 de julho de 1975.  
O contato dos escritores e poetas cabo-verdianos com a produção literária brasileira teve início muito antes da 
independência, como comprova a Revista Claridade, publicada de 1936 a 1960 com periodicidade não regular e formada 
por uma geração que “preferiu imaginar-se não mais à luz do modelo colonizador ou de uma literatura colonial 
apologética da figura do herói navegador, e escolheu mirar-se em outro paradigma cultural, forte, irmão, independente: o 
Brasil dos mulatos, malandros e heróis ignorados” (Gomes, 2008, p. 113). 
Nesse diálogo estabelecido, é provável que a obra de Manuel Bandeira tenha sido uma das vias que mais favoreceram o 
referido processo de identificação dos autores cabo-verdianos com o Brasil, considerado então uma espécie de “irmão 
mais velho” cujo sistema literário, já solidificado nos termos propostos por Antonio Candido (1997, p. 15), tornou-se 
alvo de interesse por simbolizar a ruptura cultural e política com o império português. 
Adepto de uma abordagem poética do cotidiano, agregando às suas obras imagens “desentranhadas” (Bandeira, 1984, 
p. 19) de pequenos acontecimentos e de cenas pitorescas, fato que cria uma tensão perceptível conforme une as 
pontas do ambiente rural com o urbano, do particular com o universal, da linguagem prosaica com a formal, do gênero 
poético com uma prosa contida e de notícia, Manuel Bandeira, criador da imagem da “Pasárgada”, tem sua produção 
literária retomada por um grande número de autores cabo-verdianos, podendo ser referidos, entre outros, Osvaldo 
Alcântara (pseudônimo de Baltasar Lopes), Jorge Barbosa, Ovídio Martins, Vera Duarte, Filinto Elísio e José Vicente 
Lopes.  
Nosso objetivo, nesta apresentação, é demonstrar que os escritores e poetas de Cabo Verde, ao se reportarem à poesia 
bandeiriana, recriando-a ou adaptando-a ao seu país, constroem também, via literatura, uma nova (micro)história, 
permitindo que pesquisadores efetuem a recomposição da realidade socioeconômica, cultural e identitária de uma 
época. 
 
 
MEMÓRIAS DESCUIDADAS: A ESTRELA NEGRA NA POÉTICA CRIOULA DE ENEIDA NELLY 
Dejair Dionísio. dejair.dionisio@docente.unicv.edu.cv  

 
Primeiro de maio de dois mil e onze, Campo de Concentração do Tarrafal (Chão Bom). A visita guiada ao campo que 
acontece todos os anos, nesse dia, é a marca de um dos momentos de ruptura com o sistema colonial que vigorou até 
1975. Nelly deu aos visitantes, uma mostra de que o pensamento de Cabral persiste, pela via poética, em textos lidos 
em homenagem ao herói e lembrou ainda Kaoberdeano Dambará. A apresentação em vídeo (que será compartilhada 
juntamente com a análise dos poemas aqui citados), dessa que talvez tenha sido a última imagem em que a autora lê 
um dos seus textos inéditos, demonstra o quanto há para ser pesquisado e dito sobre esse herói plurinacional – Amílcar 
Cabral - e aqueles que ousaram apresentar um outro Cabo Verde via o “eu-lírico de Dambará”. Para além de, 
relembrando Lura: “nos poemas de Nelly encontrarmos uma intensidade e profundidade que são admiráveis para uma 
poetisa tão jovem”, podemos perceber que a mística que ronda a poesia cabo-verdiana de ter dado as costas a África, 
não persiste em todos os autores e autoras. A autora também diria que o lançamento em Lisboa do “Sukutam” era o 
corolário de uma longa luta durante a qual se sentiu mais apoiada, acarinhada e solicitada, do que na sua própria terra 
natal. “Sentia-me como uma filha que cresce no seio de uma família e ninguém nota esse crescimento. Em Lisboa, 
sobretudo por parte de colegas e amigos cabo-verdianos, sentia que valorizavam a minha escrita e a aplaudiam. E todo 
esse apoio levou-me a desejar muito este dia que hoje celebramos o lançamento”. Nelly esperava “Sukutam” fazer a 
sua peregrinação junto dos leitores e da crítica. Essa peregrinação junto à crítica, que não pode ser descuidada, nos 
dará a conhecer essa que - mesmo não estando entre nós - representa a força poética dessa geração de poetisas e 
poetas que não descuidaram de trazer para o imaginário atual a força poética que ronda o pensamento libertário e 
societário de Amílcar Cabral. 
 

Painel 5. Património e Organização do espaço 
Moderador: Ana Canas 

 
CABO VERDE E GUINÉ-BISSAU: ITINERÁRIOS PELA ARQUITECTURA MODERNA LUSO-AFRICANA (1944-1974) 
Ana Vaz Milheiro.  avmilheiro2@gmail.com  
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Cumprindo o desejo de que Portugal é “no mundo, essencialmente uma potência africana” (Armindo Monteiro, 1935), 
a fase final da colonização portuguesa em África irá acelerar os processos de ocupação do território. O Estado Novo é 
responsável por um conjunto de projectos urbanos e de equipamentos públicos que transformam a maioria das cidades 
ultramarinas, reflectindo-se na contemporaneidade. Os contributos para esta alteração da paisagem construída vêm 
dos organismos sediados em Lisboa, sob tutela do Ministério do Ultramar (caso muito particular do Gabinete de 
Urbanização Colonial criado por Marcelo Caetano em 1944), das Repartições de obras públicas locais (onde se assiste à 
instalação progressiva de técnicos especializados) e também de particulares que investem na então África Portuguesa, 
através da construção de equipamentos (designadamente de lazer, como cine-teatros, entre outros), contratando 
profissionais metropolitanos ou já fixados nestas regiões.  
Este ensaio procura mapear algumas destas obras realizadas em Cabo Verde e na antiga Guiné Portuguesa, a partir do 
final da segunda guerra mundial e até às independências dos dois países. Consideram-se as realizações desencadeadas 
ainda durante a Primeira República (1910-1926), que constituirão um arranque para as estratégias do Estado Novo, 
através do reforço das opções desenhadas (acentuação dos propósitos de sectorização das cidades e sua consequente 
monumentalização, continuação da implementação de redes sanitárias e de ensino primário, infraestruturação 
genérica dos territórios coloniais, etc.).  
Inicia-se a exposição pelas comemorações do 5º centenário da presença portuguesa na Guiné (1946), que assinalam 
uma profunda reestruturação do território “urbanizado” guineense e prossegue-se até às obras particulares erguidas 
em Bissau, casos da sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola da Guiné (Jorge Chaves, 1949-1954), da 
Administração do Porto de Bissau (Carlos Tojal, Manuel Moreira e Carlos Roxo, 1968) ou da delegação da TAP, já dos 
anos de 1970. Analisa-se igualmente a alteração dos paradigmas estético e arquitectónico das obras do Gabinete de 
Urbanização realizadas ao longo das três últimas décadas de presença portuguesa.  
Uma leitura paralela será realizada para Cabo Verde, designadamente nas obras mais tardias da colonização 
portuguesa, comparando, dentro da produção da Direcção de Serviços de Urbanismo e Habitação (Direcção Geral de 
Obras Públicas e Comunicações do Ministério do Ultramar), edifícios como o actual Liceu Ludgero Lima (antigo Liceu Gil 
Eanes, Eurico Pinto Lopes, 1961) ou o Hospital de São Vicente (Lucínio Cruz, 1972), ambos no Mindelo, com o complexo 
das instalações do Comando Naval, também na capital de São Vicente (António Saragga Seabra, 1961), ou o Seminário 
da Praia (Alfredo da Silva e Castro, 1962). Trata-se de confrontar um pensamento mais conservador – dentro da linha 
“oficial do Estado” – , com alguma inovação linguística, manifesta através de uma expressão “organicista” e de 
profundo respeito pelo Lugar, que coloca esta região no eixo da cultura arquitectónica metropolitana, pós-inquérito à 
Arquitectura Popular Portuguesa (1955-1961). Dentro de um entendimento moderno mais canónico, ou ortodoxo, 
serão naturalmente considerados o Comando Naval do Mindelo e o Centro de Estudos da Praia (actual Reitoria da 
Universidade de Cabo Verde).  
Com este itinerário é possível identificar uma arquitectura moderna cabo-verdiana e guineense, concretizada durante o 
período colonial, de qualidade equiparável à de outras regiões tropicais e constituindo um património referenciável no 
futuro. Pretende-se igualmente contribuir para colocar a historiografia dedicada à arquitectura moderna, em Cabo 
Verde e na Guiné-Bissau, no mesmo plano de conhecimento de outros países africanos de língua oficial portuguesa, 
cujos estudos sobre a cultura arquitectónica recente avançaram antes. 
 
 
AS INVARIANTES E AS ESPECIFICIDADES DAS FUNDAÇÕES URBANAS PORTUGUESAS.PRAIA, RIBEIRA GRANDE, S. 
FILIPE, BISSAU, CACHEU 
Manuel C. Teixeira. manuelteixeira@fa.utl.pt  

 
O urbanismo de origem portuguesa é uma das faces mais visíveis da cultura que une os países de língua portuguesa, e 
um dos seus principais elementos identitários, que importa conhecer, divulgar e preservar.  
Os núcleos urbanos construídos no contexto da expansão ultramarina portuguesa a partir do século XV partilham um 
conjunto de características morfológicas idênticas, fruto das suas raízes comuns. Apesar desta identidade morfológica, 
em cada um dos locais onde este urbanismo se desenvolveu e construiu, ele assume características próprias, fruto dos 
processos específicos de troca, de miscigenação e de síntese que lhes deram origem.  
Nos núcleos urbanos da Praia, da Ribeira Grande e de S. Filipe, em Cabo Verde, e de Bissau e Cacheu, na Guiné-Bissau, é 
possível identificar essas características invariantes do urbanismo de origem portuguesa e, ao mesmo tempo, observar 
a especificidade de cada um destes núcleos urbanos, os quais, construídos em momentos distintos, em diferentes 
contextos históricos, geográficos e culturais e obedecendo a diferentes objectivos, apresentam diferentes morfologias. 
Umas e outras serão objecto de análise e caracterização detalhada. 
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A compreensão desta cultura urbana, dos processos que lhe deram origem e das formas que geraram, são essenciais 
para a permanência da memória, da história e das tradições dessas comunidades, e para a correcta formulação de 
políticas de intervenção nesse património cultural construído. Por outro lado, essa cultura tem também um valor 
económico e social, que justifica e exige a sua preservação. 
Este património cultural – a identidade urbana e arquitectónica de cada local – deve desempenhar um papel cada vez 
mais importante como referência para o desenvolvimento e o futuro destas cidades. O respeito por essas referências 
culturais, historicamente sedimentadas, evita a descaracterização das cidades, impede o seu desenvolvimento segundo 
princípios e modelos alheios à sua cultura tradicional, e cria as condições necessárias para que as cidades e a sua 
cultura urbana específica sejam motores de desenvolvimento económico e social.  
 
 
CABO VERDE NO PROGRAMA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO PORTUGUÊS ULTRAMARINO (1962-1974) 
Vera Félix Mariz. verinhamariz@hotmail.com   

 
A questão do Império Português foi, inequivocamente, uma das ideias-chaves do Estado Novo (1933-1974), como de 
resto comprovam, em pontos cronológicos extremos, a inclusão do Acto Colonial de 1930 na Constituição de 1933, e o 
arrastar da independência da totalidade das colónias portuguesas até muito depois da revolução de 25 de Abril de 
1974. 
Por outro lado, não podemos deixar de incluir o restauro e a utilização dos monumentos nacionais como 
extraordinários veículos de propaganda da mensagem nacionalista e imperialista que se pretendia divulgar, como de 
resto testemunha a actividade da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) a partir de 1929. 
Tendo em consideração a importância destas duas ideias – imperialismo e valorização dos monumentos como 
testemunhos históricos –, seria expectável que, à semelhança do que se verificou na dita Metrópole, entre os anos 30 e 
70 do século XX, se tivesse assistido à programação e concretização de um complexo projecto de salvaguarda 
patrimonial.  
Contudo, fruto do desconhecimento, da extensão dos domínios ultramarinos, dos empecilhos burocráticos e de 
questões financeiras, o que se verificou não foi de todo ao encontro do expectável e tão pouco mimicou o que se 
passava na Metrópole em termos de intervenção patrimonial.  
Em Cabo Verde, como na Guiné, a fragilidade do Governo Central para esta questão, foi, de facto, prejudicial para o 
património histórico-artístico das ilhas. Contudo, e apesar de, a nível local, nunca ter contando com um organismo 
responsável pelo património imóvel antes da independência, a conjuntura dos anos 60, como pretendemos 
demonstrar, originou um crescente de sensibilização e a concretização de uma missão temporária por parte do 
Arquitecto Luís Benavente, Director do Serviço de Monumentos Nacionais. 
Deste modo, com esta comunicação pretendemos demonstrar a existência e consistência de um programa de 
salvaguarda patrimonial em Cabo Verde, isto a partir do ano de 1960, momento em que o Governador da Província, 
Silvino Silvério Marques, solicitou o estudo e recuperação do património local e, consequentemente, a ida do 
Arquitecto Luís Benavente.  
De facto, Cabo Verde, fruto do interesse do Governo Provincial e dos interesses do governo central, estes últimos 
relacionados com a necessidade de afirmar a legitimidade da administração portuguesa no arquipélago, tornou-se a 
segunda experiência de um amplo programa patrimonial iniciado em S. Tomé e Príncipe. Analisemos, deste modo, o 
trabalho desenvolvido com grandes dificuldades, reflexo dos problemas políticos, económicos e burocráticos, entre os 
anos de 1962 e 1974, pelo Arquitecto Luís Benavente naquelas ilhas do Atlântico. 
 
CONTINUIDADE E INOVAÇÃO: PANORAMA MUSEOLÓGICO DE CABO VERDE ANTECEDENTES SETECENTISTAS E 
OITOCENTISTAS. 
Henrique Coutinho Gouveia. henriquecgouveia@gmail.com    

  
Integração do trabalho desenvolvido na estratégia museológica metropolitana. Pesquisa científica e organização de 
colecções em favor de museus situados no exterior. Tentativas de autonomização oitocentistas – dificuldades de 
consolidação de museus locais. Participação em exposições portuguesas e internacionais. 
Evolução novecentista no período anterior à independência. 
Manutenção de ligações com a realidade museológica metropolitana. 
Ausência de projectos visando a criação de museus na primeira metade do século – comparação com os casos de 
Moçambique, Angola e Guiné. 
Tentativas de inflexão no terceiro quartel desse século – intervenção no sítio histórico da Cidade Velha e reconversão 
da Casa Eugénio Tavares, na Brava. 
Panorama museológico pós-independência. 
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Propostas de criação de um museu nacional de carácter identitário e pluridisciplinar. Transposição do conceito de 
museu para o plano aplicado - emergência de projectos com continuidade na segunda metade dos anos oitenta. 
Diversidade tipológica - existência de um jardim botânico, de um museu de empresa e de um museu de sítio. 
Integração no acervo museológico de diferentes tipos de acervos – espécimes botânicos vivos, testemunhos 
tecnológicos e sítios. Enriquecimento desse acervo mediante transferência de testemunhos do contexto arquivístico 
para o contexto museológico – Museu de Documentos Especiais.  
Afirmação do sector da cultura no contexto museológico - organização do Museu Etnográfico da Praia e arranque do 
Museu de sítio de Chão Bom.  
Advento do século actual. 
Alargamento do leque disciplinar – organização de um Museu de Arqueologia, na Praia. 
Medidas de descentralização – processo de criação de um Museu no Mindelo. Iniciativa municipal e iniciativa privada – 
Casa da Memória e Museu Municipal em São Filipe. 
Concepção e desenvolvimento da política museológica de índole paisagística e ecossistémica – criação de uma rede de 
parques naturais. 
Tentativas de renovação dos estabelecimentos existentes – Museu Etnográfico, Museu de Arqueologia e Museu do 
Mindelo. 
Diagnóstico da situação existente 
Necessidade de avaliação do panorama museológico do país em função dos vectores a contemplar na política da 
especialidade: apoio ao sector educativo; salvaguarda do património e conservação da biodiversidade; participação no 
processo de desenvolvimento; promoção do turismo; descentralização e incremento do protagonismo municipal; 
projecção no âmbito da diáspora. 
 Ausência dos domínios da história natural, das ciências exactas e da arte. Inexistência de museus com espécimes 
zoológicos vivos. 
Necessidade de apuramento do aparelho conceptual a aplicar e de diversificação da tipologia museológica. 
Fraco índice de consolidação dos projectos desencadeados e escassez de recursos locais. 
Panorama museológico cabo-verdiano: Vectores de continuidade e de inovação 
Predomínio da orientação disciplinar nos museus centrais e de carácter temático no plano local. 
Necessidade de incremento dos factores de inovação: natureza dos acervos; características das instalações; 
reconversão de espaços testemunho; desempenho de papeis de intervenção; modernização do modelo organizativo; 
introdução de novos tipos de museus. 
 
 

Painel 6. Ciência Colonial e História da Ciência 
Moderador: Ana Cristina Roque  

 
FRAGMENTOS DO IMPÉRIO: UM VISLUMBRE SOBRE A ARQUEOLOGIA ULTRAMARINA NA MISSÃO ANTROPOLÓGICA 
DA GUINÉ 
Rita Juliana S. Poloni. julianapoloni@hotmail.com 

 
Entre as Missões Antropológicas desenvolvidas pelo Estado Português em alguns de seus territórios ultramarinos 
durante a primeira metade do século XX, destaca-se a pequena Missão Antropológica da Guiné. 
Muito embora tenha tido somente uma campanha preliminar, liderada por Mendes Correia, e mais duas chefiadas por 
Amilcar Mateus, responsável pela Missão, este empreendimento científico apresenta-se como um importante 
prolongamento do projecto de Ocupação Científica Ultramarina no âmbito das ciências sociais, projecto este pensado 
pelo próprio Mendes Correia e concretizado pelo Estado ditatorial do período. 
As Missões Antropológicas, que objectivavam um conhecimento alargado do indígena, sob o entendimento da 
Antropologia preconizado por Mendes Correia, via nas pesquisas arqueológicas um campo complementar dessas 
investigações.  
Muito embora ocupassem um lugar secundário nos objectivos das Missões, cujo foco principal insidia sobre as 
pesquisas antropobiológicas, as investigações arqueológicas têm um lugar próprio de subsistência no interior desses 
projectos científicos.  Ainda que considerada um conhecimento especulativo dentro dos propósitos estatais de estudo 
do indígena ultramarino, a Arqueologia persiste a despeito e, muitas vezes, por causa desse carácter específico a ela 
atribuída.  
Perceber as relações entre a Missão Antropológica da Guiné, com menor visibilidade que as demais realizadas, e a 
produção científica de um campo que é claramente secundário em relação ao rol de pesquisas desenvolvidas nessas 
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colónias é, assim, uma forma de compreender os projectos científicos estratégicos para o Ultramar e os diversos 
contextos coloniais de uma forma alargada procurando investigar toda a sua complexidade. Se os contextos 
mencionados tiveram menor continuidade que as pesquisas desenvolvidas em Moçambique, Angola ou mesmo em 
Timor, ou foram menos privilegiados que as investigações em Antropobiologia ou Etnografia aí desenvolvidas, tal 
quadro não é um factor depreciativo desses elementos. As pesquisas realizadas na Guiné e no âmbito da Arqueologia 
manifestam interesses específicos nos projectos científico-estatais para o Ultramar que necessitam ser descortinados 
para que se possa compreender toda a sua dimensão estratégica. 
Assim, o presente trabalho tem por objectivo caracterizar a produção arqueológica dentro da trajectória história da 
Missão Antropológica da Guiné, ressaltando, primeiramente, a complexidade deste projecto investigativo como um 
todo, quer seja em relação aos diferentes territórios investigados, quer seja através da variedade de objectivos 
científicos abraçados.  
Buscar-se-á, a seguir, descrever o projecto específico para aquela colónia, o lugar da Arqueologia no contexto das 
pesquisas aí desenvolvidas, sua história e suas particularidades, bem como a importância do referido território no 
universo imperial português do período. Dessa forma, espera-se contribuir para um conhecimento mais aprofundado 
do território da Guiné, do seu lugar dentro da história contemporânea portuguesa e do conhecimento científico ali 
desenvolvido no âmbito das Missões, abrindo novas perspectivas de entendimento da complexidade desses projectos 
científicos e políticos. 
 
 
APLICAÇÕES GEODÉSICAS NO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE 
Paula Cristina Santos. paula.santos@iict.pt  

 
Dada a sua importância para a navegação mundial, desde cedo a Comissão de Cartografia reconheceu a necessidade e 
importância de trabalhos geodésicos no arquipélago de Cabo Verde.   
Em 1918 foi constituída uma Missão Geográfica destinada a efectuar trabalhos de geodesia e topografia para o 
levantamento das respectivas cartas geográficas assim como a ligação geodésica entre as ilhas. Face aos inúmeros 
naufrágios que aí ocorriam, os trabalhos iniciaram-se pela Ilha da Boavista onde a Missão verificou que a carta da 
Comissão de Cartografia publicada em 1911 na escala 1/150000, que serviu de base para o reconhecimento, não 
representava correctamente o terreno apresentando um movimento de torsão para sueste. Estas diferenças eram 
frequentes e deviam-se essencialmente à falta de apoio geodésico. 
Nesta comunicação pretende-se mostrar a importância deste apoio geodésico na produção de uma cartografia de 
maior rigor que, produzida no âmbito da Comissão de Cartografia e instituições que lhe sucederam, contribuiu para a 
cobertura cartográfica dos países outrora sob administração portuguesa assim como o papel que desempenha ainda 
hoje em plena época dos Sistemas de Posicionamento e Navegação por Satélite. Uma vez que neste arquipélago existe 
um vulcão activo, considera-se igualmente oportuno mostrar a aplicação da geodesia na monitorização de zonas de 
risco de catástrofes naturais e em particular no vulcão da Ilha do Fogo. 
 
 
NOVAS HORIZONTES NO ESTUDO DO IMPÉRIO: A MISSÃO DE GEOGRAFIA DE ORLANDO RIBEIRO NA GUINÉ EM 1947 
Philip Havik. philip.havik@gmail.com  

 
A Missão de Geografia de Orlando Ribeiro à Guiné, que se inseriu nos trabalhos da Junta de Investigações Coloniais, foi 
pioneira no recentrar do estudo das colónias lusas no reconhecimento in loco através de trabalho de campo.   
Constitui ao mesmo tempo uma missão inovadora na quadro dos estudos geográficos em Portugal, por enfatizar a 
necessidade de um trabalho interdisciplinar, combinando aspectos das ciências naturais como a geologia e agronomia, 
com a geografia humana e antropologia cultural. Também inovou a ‘ciência do império’ por, de forma harmoniosa, 
integrar o ambiente natural com as comunidades que viviam nas terras africanas, não sem também facultar informação 
sobre a sua história e a sua inserção no contexto colonial. Por fim, traçou uma nova abordagem para o trabalho dos 
próprios investigadores, cuja liberdade de praticar a sua profissão nas colónias segundo as suas próprias ideias não era, 
de modo nenhum, consensual no contexto do ‘império’.   
Pelo facto de a sua primeira viagem coincidir com um período de reformas administrativas na Guiné sob a governação 
de Sarmento Rodrigues, o seu 'timing' foi benéfico por reforçar os laços entre investigadores no terreno (de entre os 
quais Teixeira da Mota) e o seu empenho na introdução de novas padrões de estudos científicos das colónias, 
designadamente na área de cartografia, demografia, história e etnografia.  Por outro lado, como esta primeira viagem 
coincidiu também com uma outra missão no terreno, a Missão Geológica, e uma segunda viagem (no mesmo ano) 
decorreu em simultâneo com a realização de um encontro de africanistas, os resultados preliminares dos seus 
trabalhos foram partilhados de imediato com a comunidade científica de então.  
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 Apesar de nalgumas publicações ter apresentado dados recolhidos no terreno, são os cadernos de campo da Guiné do 
geografo, só agora reunidos num livro, que melhor espelham o trabalho inovador no qual o Orlando Ribeiro se 
empenhou pouco antes de se destacar como um cientista de renome internacional. 
 
JOÃO ANTÓNIO CARDOSO JÚNIOR (1857‐1937): CONTRIBUTO DE UM BOTÂNICO AMADOR PARA O ESTUDO DA 
FLORA DE CABO VERDE* 
Natacha Catarina Perpétuo. natachaperpetuo@gmail.com   
Maria Teresa Gonçalves. mtgoncal@ci.uc.pt     
Jorge Pais de Sousa. jorgepaissousa@netcabo.pt   
António Carmo Gouveia. gouveia.ac@gmail.com  

 
 João António Cardoso Júnior nasceu em Coimbra (9.5.1857), e nesta cidade realizou os estudos universitários – tendo 
terminado em 1881 a frequência do 4º ano de Farmácia e de Filosofia. Seguiu posteriormente a carreira militar, como 
farmacêutico do Exército Português e viveu em Cabo Verde cerca de 22 anos (1883‐1905), nomeadamente nas ilhas de 
Santo Antão  e  de  Santiago.  Devido, possivelmente, à influência do Professor Júlio Henriques, seu antigo professor de 
Botânica na Universidade de Coimbra, revelou sempre um grande interesse no conhecimento da flora cabo‐verdiana, 
actividade a que dedicava os seus tempos livres. Embora manifestasse um interesse particular pelas plantas medicinais 
das regiões ultramarinas, as suas colheitas incluíam exemplares de todos os grupos vegetais.   
Durante todo o tempo que viveu em Cabo Verde, Cardoso Júnior manteve contacto com o Professor Júlio Henriques, a 
quem enviava periodicamente espécimes vegetais das várias ilhas do arquipélago, contribuindo para o enriquecimento 
do Herbário da Universidade e para o conhecimento da diversidade vegetal dos territórios ultramarinos. À medida que 
ia recebendo as colecções, Júlio Henriques procedia à identificação das espécies e solicitava, em muitos casos, a 
colaboração a especialistas estrangeiros. Os resultados da colaboração entre Cardoso Júnior e Júlio Henriques são 
patentes nos diversos trabalhos que foram publicados no Boletim da Sociedade Broteriana e no número de exemplares 
de herbário da sua autoria que integram o  Herbário da  Universidade  de  Coimbra  (COI).  De acordo com a informação 
publicada por Júlio Henriques nos seus relatórios, deu entrada no Herbário de Coimbra um total de 1335 exemplares 
remetidos por Cardoso Júnior. Actualmente existem no Herbário  de  Coimbra  aproximadamente  574  espécimes  de 
plantas  colhidos  por  Cardoso  Júnior,  constituindo,  ainda  hoje,  uma  das  maiores  colecções  de  plantas  de Cabo 
Verde que fazem parte deste Herbário.  João Cardoso Júnior regressou definitivamente a Lisboa em 1905. No entanto, o 
seu interesse por Cabo Verde levou‐o a prosseguir os estudos sobre o arquipélago. A eleição como sócio provincial da 
Classe de Ciências para a Academia de Ciências de Lisboa, em 1906, constitui o reconhecimento  da  sua  actividade 
científica em prol das ilhas de Cabo Verde. Veio a falecer, em Lisboa, a 12 de Janeiro de 1937, pouco tempo antes de 
completar 80 anos.  
O objectivo desta comunicação é analisar o contributo de João António Cardoso Júnior, farmacêutico e naturalista, para 
o conhecimento da diversidade vegetal de Cabo Verde, através da  análise dos  trabalhos  publicados sobre o material 
por ele colhido e enviado para o Herbário de Coimbra.  
 

Painel 7. Saúde e Alimentação 
Moderador: Philip Havik  
 
PRÁTICAS ALIMENTARES, ECONOMIA E EPIDEMIAS – UMA VISÃO SINTÉTICA DE CABO-VERDE ENTRE O SÉCULO XIX E 
OS INÍCIOS DO SÉCULO XX 
Helena Sant’Ana. hsantana@iscsp.utl.pt 
Fernando Serra. fserra@iscsp.utl.pt  

 
Através de um modelo sintético de natureza interdisciplinar procura-se retratar a situação conjuntural económica e 
nutricional de Cabo Verde entre o século XIX e a primeira década do século XX. Tendo em conta os efeitos conjugados 
de quatro vectores heurísticos, dois de natureza geográfica – a localização no globo terrestre e a instabilidade climática 
– e dois de natureza histórico-sociológica - a tensão entre duas economias irredutíveis e conflituantes e a estratificação 
social de modelo quase medievo –, ensaia-se um esquema compreensivo assente nas seguintes asserções-chave: (1) A 
localização geoestratégica destas Ilhas transformou-as numa plataforma de armazenamento logístico de víveres e de 
produção económica de apoio em etapas historicamente precoces do sistema capitalista mundial (no apoio ao tráfico 
de escravos); (2) Esta função de apoio supôs a concomitante sedimentação de uma estrutura social hierárquica e 
senhorial, enquadrada por uma estrutura político-administrativa colonial; (3) O povoamento foi sendo garantido por 
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práticas agrícolas de subsistência, fortemente sujeitas a arbitrariedades climáticas e a fragilidades ecológicas e 
indutoras de práticas alimentares genericamente deficitárias do ponto de vista nutricional. 
Estas asserções traduzem, no seu conjunto, quatro dinâmicas históricas de longa duração, configurando um cenário 
estrutural global e incidindo todas, no período considerado, num dado ponto focal. (i) A dinâmica económico-produtiva 
de exploração capitalista, com função de apoio à economia-mundo em crescimento, marcou a origem histórica do 
povoamento de Cabo Verde pelas lógicas da opressão, da desumanização e da descontextualização cultural e 
identitária dos sujeitos; (ii) a dinâmica político-administrativa de vigilância e governabilidade, com funções de apoio à 
manutenção da estrutura colonial, pautou-se por práticas arbitrárias de exercício do poder e de ausência de 
racionalidade na gestão das epidemias e fomes; (iii) a dinâmica simbólico-cultural das biografias e vivências 
quotidianas, variando consoante a posição dos sujeitos na estrutura social, caracterizou-se no geral por uma forte 
dependência da lógica colonial, por um fechamento radical de horizontes e pela subsistência difícil (iv) a dinâmica 
físico-disposicional traduziu, em última análise e em fim de linha, a confluência das dinâmicas anteriores sob a forma 
genérica de saúde frágil, riscos severos de falha imunológica e morte prematura. 
O cenário histórico estrutural pode ser por conseguinte designado como de colonização sistémica insular e fragilização 
ecológica da vida humana. O ponto focal é aqui representado pelas práticas alimentares como instância antropológica 
de cruzamento do material e do simbólico; do histórico e do pessoal, do estrutural e do agencial.     
 
 
A  PECUÁRIA NAS REGIÕES DE TOMBALI E CACHEU: POSSE VERSUS PRODUÇÃO ANIMAL? 
André Martinho de Almeida. aalmeida@fmv.utl.pt  
Luís Alfaro Cardoso. alfarocardoso@fmv.utl.pt 

 
A produção animal e a sua exploração reveste-se de extrema importância no âmbito da sobrevivência das populações 
de países em vias de desenvolvimento em geral e da Guiné-Bissau em particular. Com efeito, os animais são essenciais 
como fonte de tracção animal, para o fornecimento de carne e leite, assim como símbolo de status, reserva alternativa 
ao capital, possuindo igualmente um elevado valor cultural e espiritual, frequentemente o mais valorizado por várias 
etnias da Guiné. Este trabalho procura caracterizar os sistemas pecuários de duas das regiões mais desfavorecidas da 
Guiné-Bissau, Cacheu Norte e Tombali. Uma ênfase particular será dada à dicotomia existente entre um sistema 
tradicional que privilegia a simples posse de animais e as necessidades crescentes de um país em que a economia de 
mercado e as trocas comerciais assumem importância crescente. Esta comunicação descreve os principais aspectos de 
maneio e objectivos com que as animais são criados nesta região da Guiné-Bissau, apresentando-se as principais 
diferenças com que as principais etnias da região (Tombali – Balanta e Nalú; Cacheu Norte – Balanta e Felupe) encaram 
e conduzem a posse a comercialização de animais. Todas as espécies pecuárias serão abordadas, com especial destaque 
para os bovinos e os pequenos ruminantes, verdadeiro denominador comum da produção pecuária da Guiné-Bissau, 
fazendo-se uma descrição das raças existentes, suas principais características, assim como uma descrição do sistema de 
exploração em que estão inseridos. As principais limitações inerentes a este sistema de produção/posse serão 
igualmente descritas. Serão abordados aspectos como a natureza e objectivos do sistema de produção, das funções e 
capacidade dos serviços agro-pecuários, assim como do papel das ONGs e das associações locais de produtores. Serão 
finalmente avançadas propostas de medidas concretas com vista à melhoria dos indicadores e resultados da produção 
animal nestas regiões, procurando-se contribuir desta forma para a melhoria das condições de vida das populações 
locais.    
 
 
DOENÇAS PARASITÁRIAS EMERGENTES DE BIÓTOPOS AQUÁTICOS NA GUINÉ-BISSAU  
E SUAS REPERCUSSÕES EM SAÚDE PÚBLICA* 
Fernanda Rosa. fhjrosa@gmail.com  
Maria do Carmo Nunes 
Fernando Costa 
Vítor Rosado Marques 
Maria Virgínia Crespo 
Yolanda Vaz 
Telmo Nunes  
José Manuel Costa,  
António Castro 
Lurdes Delgado 
Jorge Seixas 
Jorge Sousa 
Maria do Carmo Horta 
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Entre 2009 e 2010, no sentido de se conhecer a extensão das doenças parasitárias relacionadas com os ecossistemas 
dulçaquícolas de água doce, os moluscos potenciais hospedeiros intermediários (HI) envolvidos e a sua distribuição na 
bacia do rio Geba (Guiné-Bissau), realizaram-se prospecções de 53 colecções de água e a análise dos seus parâmetros 
físico-químicos; recolhas de amostras de solo; colheitas de potenciais HI e averiguação da infecção intramolusco; 
inquéritos a criadores de gado sobre o sistema de produção, acessibilidade e uso das colecções de água pelas 
populações locais; pesquisas de eliminação parasitária em bovinos (482 animais) e em crianças de cinco escolas do 
ensino básico (73 crianças). 
A classificação dos biótopos identificados foi corroborada pela análise estatística multivariada realizada a alguns dos 
parâmetros físico-químicos avaliados, tendo-se reconhecido principalmente as tipologias: nascente, rio e bolanha 
(Nunes et al., 2012).  
Nas amostras de solo colhidas em 37 dos biótopos identificados, verificou-se uma baixa variabilidade do valor do pH 
(CV=12%), 86% das amostras de solo apresentam um pH ≤5,5, 11% são pouco ácidos (pH entre 5,5 e 6,5) e apenas uma 
amostra situa-se na zona de neutralidade. Relativamente aos restantes parâmetros pesquisados (MO, condutividade, P, 
K, Ca, Mg, Na), a variabilidade é maior (>98%). O solo de Sintchã Bonco evidenciou um valor de pH mais neutro, 
condutividade eléctrica e teor em Na mais elevados. Neste biótopo nunca foram observados moluscos potenciais 
hospedeiros intermediários. 
Os exemplares de potenciais HI coligidos em biótopos naturais e antropogénicos pertencem a seis espécies. A 
distribuição mais restrita refere-se aos moluscos Lymnaea natalensis e Biomphalaria pfeifferii apenas na área norte do 
sector de Contuboel (Rio Geba), enquanto as outras espécies (Bulinus do grupo forskalii, B. truncatus e B. globosus) têm 
uma distribuição mais alargada. As infecções intramolusco por Fasciola gigantica, paranfistomas e Schistosoma 
haematobium foram detectadas, embora com prevalências baixas. 
De um modo geral, o sistema de produção nesta região está adaptado às condições ambientais, sendo influenciado 
pela sazonalidade e pelos ciclos agrícolas e apresentando práticas tradicionais bem definidas e constrangimentos 
relacionados com o tipo de economia em desenvolvimento. 
A prevalência global de eliminação parasitária em bovinos foi de 68,26%. Identificaram-se ovos de helmintes e oocistos 
de protozoários, salientando-se as infecções provocadas por paranfistomas gastrintestinais e por Nematoda, 
envolvendo várias espécies. Observou-se ainda uma grande variabilidade espacial e sazonal na eliminação de ovos, no 
grau de infecção e nas co-infecções. 
A prevalência da infecção por Schistosoma sp. em crianças variou entre 0,00% e 78,57%, sendo maior nas meninas. De 
acordo com os padrões da WHO, as crianças guineenses estudadas apresentaram um défice no crescimento, que 
poderá estar associado às infeções parasitárias observadas, entre outras causas. 
Estes resultados salientam a importância actual em produção animal e saúde pública dos parasitas emergentes dos 
ecossistemas aquáticos, permanentes e temporários, para onde as populações humanas e animais confluem nas suas 
actividades profissionais, domésticas ou básicas. 
 
* Estudo integrado no Projeto FCT PTDC/SAU-ESA/71246/2006 Dinâmica das doenças parasitárias emergentes de ecossistemas dulçaquícolas na bacia 
hidrográfica do Rio Gebe (República da Guiné-Bissau). 

 
 
MALÁRIA EM CABO VERDE.- INVESTIGAÇÃO REALIZADA E QUESTÕES SOBRE CONTROLO 
Joana Alves 
Virgílio E do Rosário. virgílio.rosario@ihmt.unl.pt 
João P S Pinto. jpinto@ihmt.unl.pt 
 Ana Paula Arez  

 
Dos Países Africanos de Língua Portuguesa, Cabo Verde apresenta uma situação única de malária, doença parasitária 
transmitida por mosquitos. Após os programas de erradicação, ainda nos tempos coloniais, a Ilha de Santiago manteve 
focos de malária, com focos e sintomatologia raros, mas comprovativamente autóctones. Estudos em anos 
consecutivos naqueles locais permitiram fazer uma melhor identificação da estirpe causadora da infecção e melhor 
identificar os potenciais vectores e características genéticas do hospedeiro humano. Serão apresentados os resultados 
até agora obtidos em C Verde. Novos programas ou propostas de programas de pré-eliminação da malária em outras 
ilhas como São Tomé e Príncipe ou a região de Namibe em Angola, poderão incluir Cabo Verde como área de 
implementação. 
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DIAGNOSE BOTÂNICA DE MACETE, FOLHA ENQUANTO FÁRMACO VEGETAL 
Ana Malvas. ana.malvas@gmail.com  
 Rita Serrano. rserrano@ff.ul.pt 
Olga Silva. odsilva@ff.ul.pt 
 

Terminalia macroptera Guill. & Perr. , folha (macete, folha) é uma planta medicinal da família Combretaceae, usada na 
África Ocidental no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e de diarreias de origem presumivelmente 
infeciosa. A nível externo, a planta é utilizada, essencialmente, no tratamento de feridas, como hemostática e 
cicatrizante, e no tratamento de doenças de pele.  
Esta planta medicinal é também usada em associação com uma ou várias outras plantas medicinais, pertencentes a 
diferentes famílias botânicas. Esta atividade está correlacionada com a classe de compostos mais frequente no género 
Terminalia L., os polifenóis e triterpenóides. Para além destas classes de compostos, é também comum a presença de 
elevada quantidade de mucilagens e sais de cálcio (oxalato e carbonato) neste género botânico.  
As principais utilizações medicinais de T. macroptera já foram validadas através de metodologia etnofarmacológica, 
estando neste momento em curso o estabelecimento de critérios de qualidade que permitam a utilização segura desta 
planta medicinal enquanto fármaco vegetal e consequentemente, enquanto matéria-prima para a produção de chás 
medicinais e outras preparações à base deste. 
Nesta comunicação apresentam-se os resultados de um estudo efetuado com vista ao estabelecimento de elementos 
de diagnose botânica, macroscópicos e microscópicos passíveis de inclusão em protocolos monográficos de 
identificação e ensaio do fármaco macete, folha. Para o efeito será utilizada a microscopia ótica e a microscopia 
eletrónica de varrimento e amostras de material vegetal, colhidas na Guiné-Bissau ao abrigo do protocolo de 
cooperação com a Cooperativa Madrugada. 
 

Painel 8. Biodiversidade 
Moderador: Ana Ribeiro  
 
GESTÃO TRADICIONAL DOS RECURSOS NATURAIS NA GUINÉ-BISSAU 
Maria Adélia Diniz. adeliadiniz@gmail.com  

 
A Guiné-Bissau, com cerca de 36.000 km2 situada na África Ocidental fica localizada na Zona de Transição Regional 
Guineo-Congolesa/Sudanesa segundo a classificação fitogeográfica de White e na parte Sul sofre influências do Centro 
Regional de Endemismo Guineo-Congolês. A flora da região litoral sul apresenta estreitas relações com a das terras 
baixas das vizinhas Guiné, Libéria e Serra Leoa. No Norte, Nordeste e Leste ocorrem florestas abertas secas e savanas 
arborizadas em mosaico com floresta densa seca. No litoral e no sul predominam as florestas densas sub-húmidas, as 
florestas abertas, palmares, savanas e extensas áreas de mangal. No interior desenvolvem-se florestas ripárias e nos 
vales abertos ocorrem “lalas” de água doce. 
A situação geográfica, o relevo pouco acentuado, os solos e o clima influenciam o tipo de vegetação. A acção do 
homem, derrubando as florestas e actuando com queimadas sazonais para utilização dos solos na agricultura itinerante 
de subsistência condiciona o desenvolvimento dos ecossistemas e diminui a biodiversidade. 
Por outro lado as populações recorrem ao meio ambiente para obter as plantas que utilizam na alimentação, na 
construção das habitações, para fabrico de artefactos e mobiliário e para curar as suas doenças. 
Durante mais de uma década participámos em vários projectos, realizando missões de campo na Guiné-Bissau 
integrados em equipas pluridisciplinares para inventariação da flora, estudo de infestantes das culturas de planalto e de 
bolanhas, estudos da vegetação conducentes à implementação de parques naturais como o dos mangais de Cacheu, 
das florestas de Cantanhez e o de Cufada e realizámos inquéritos a curandeiros de várias etnias para conhecimento das 
plantas mais usadas na medicina tradicional. Todos estes projectos tinham a colaboração de técnicos guineenses 
pertencentes a instituições governamentais ou ONGs. Como resultado destes estudos e inventariação de todas as 
folhas de herbário de plantas da Guiné-Bissau existentes no Herbário LISC do IICT foram publicados manuais de 
infestantes e de plantas medicinais com ilustrações para todas as espécies, uma checklist de plantas vasculares 
conhecidas na Guiné-Bissau com as utilizações e os nomes vernáculos nas várias etnias totalizando cerca de 1500 
espécies, além de vários artigos versando a flora e a utilização das plantas na Guiné-Bissau. 
 
TIPOS BIOLÓGICOS E ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS DA FLORA EXÓTICA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS ILHAS DE 
CABO VERDE 
Susana Matos. scbcmatos@gmail.com  
Maria Manuel Romeiras. mromeiras@iict.pt ; mromeiras@yahoo.co.uk  
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Cláudia Fernandes. claudiaf_cv@hotmail.com  
Maria Cristina Duarte. mcduarte@iict.pt  

 
Os habitats insulares são um dos habitats mais sensíveis à destruição da biodiversidade, necessitando de medidas de 
conservação e de prevenção que possam conter e minimizar potenciais factores de ameaça. As plantas exóticas, 
deliberada ou acidentalmente introduzidas após colonização humana, são uma das principais ameaças à conservação 
da biodiversidade nos ecossistemas insulares, acarretando graves prejuízos ecológicos e económicos. No arquipélago 
de Cabo Verde, e em resultado de pressões bióticas (humanas e outras), a situação deteriorou-se rapidamente nos 
últimos decénios, levando à forte degradação dos ecossistemas naturais. 
A posição geográfica do arquipélago e a elevada diversidade geomorfológica ditam uma enorme diversidade climática e 
microclimática (variando de climas muito áridos a húmidos), fortemente condicionada pela altitude e pela exposição. 
De notar que as ilhas do norte, especialmente Santo Antão, são das mais húmidas.  
A flora nativa de Cabo Verde é pouco rica, embora inclua uma percentagem muito significativa de espécies endémicas. 
Algumas destas, ocorrendo em populações muito pequenas, estão classificadas como ameaçadas ou em risco de 
extinção. Por outro lado, a flora exótica é extremamente diversa, suplantando largamente, em número, a componente 
nativa e constituindo uma séria ameaça às espécies nativas. 
A composição específica e estrutura da vegetação encontram-se estreitamente relacionadas com os processos 
adaptativos aos factores bióticos e abióticos destas ilhas. Assim, através do estudo de algumas características 
funcionais das espécies (e.g. tipos biológicos e estratégias adaptativas) elabora-se um estudo comparativo entre as 
floras exóticas das ilhas de modo a contribuir para interpretar os processos ecológicos que determinam a distribuição e 
o comportamento invasivo de algumas espécies no arquipélago. A utilização de grupos funcionais tem vantagens 
relativamente a uma abordagem por espécies, uma vez que é expectável que espécies de um mesmo grupo respondam 
de forma semelhante a condições ecológicas semelhantes, possibilitando a generalização das conclusões a regiões 
geográficas com elencos florísticos distintos.  
Pretende-se assim obter informações essenciais para a gestão do território de modo a determinar o impacto e extensão 
do fenómeno de invasão e desenvolver hipóteses que possam vir a ser úteis na prevenção de novas invasões e na 
optimizar das acções de conservação.  
A gestão dos recursos biológicos no arquipélago de Cabo Verde revela-se um grande desafio e espera-se que o 
aprofundamento do conhecimento sobre a dinâmica das suas comunidades vegetais nativas e exóticas contribua para 
assegurar a preservação e evolução da diversidade existente. 
 
BLACKFISH OFF CAPE VERDE ISLANDS: THE NEED FOR FUTURE EFFORT TO ASSESS DISTRIBUTION, ABUNDANCE AND 
INTERACTIONS WITH HUMAN ACTIVITIES 
Cristina Brito.

 
cristina.brito@escolademar.pt  

 Inês Carvalho.
 
carvalho.inesc@gmail.com 

 
In 1997, the IWC Scientific Committee concluded that information on small cetaceans in Africa (outside southern Africa) 
is very sparse and that issues of cetacean fishery by-catch must be addressed. The same is true to other West African 
countries, namely the Cape Verde Archipelago and given the absence of new information being presented at this 
meeting, we consider important to present some work in progress and to emphasize the need for future effort for this 
region.  
Blackfish is usually a common denomination to long-finned pilot whales (Globicephala melas), short-finned pilot whales 
(Globicephala macrocephalus), false killer whales (Pseudorca crassidens), pygmy killer whales (Feresa attenuatta), killer 
whales (Orcinus orca) and melon-headed whales (Peponocephala electra). All, but the long-finned pilot whales, may 
occur off Cape Verde Islands. In fact, all of these are reported to occur in the archipelago with strandings and mass 
strandings being common. 
Historically, several species of small cetaceans were hunted in the Cape Verde Islands, using hand harpoons, and their 
meat was very appreciated. Despite of a protective legislation (law n. 17/1987), cetaceans are occasionally captured in 
several islands and their meat is sold and consumed. Dolphins can still be found quite regularly in the markets, 
especially on Santiago, and stranded or weakened offshore whales are readily butchered by the local population. 
Recent reports for the Santiago Island may indicate that besides using remains of stranded animals, for instance as 
forms of local art and handicrafts, remains of captured or by-caught animals may also be in current use. Bones and 
skulls of small cetaceans are also used as decorations in the island and most probably on several other islands in the 
archipelago. There are also reports of captures and an evidence of one individual (pilot whale) either directly captured 
or by-caught, but no relevant and continuous information on this matter was ever obtained. 
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In 2009, the IWC Scientific Committee considered the status of small cetaceans in the eastern tropical Atlantic as well 
as takes of small cetaceans as high priority topics and we consider to direct research to assess impacts of by-catch or 
direct captures are fundamental in this region. Still, all reports of cetaceans from the region remain equally important, 
such as strandings and sightings records. Knowledge of spatial and temporal distribution of small cetaceans as well as 
the numbers involved is still rudimentary and only continued reporting can improve this.  
Future effort should now be directed to the study of occurrence, distribution, abundance and habitat use of small 
cetaceans, especially blackfishes, off the Cape Verde Islands as well as to possible interactions with human activities. 
 
CAN RELIGIOUS AFFILIATION INTERFER WITH PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS WILDLIFE? THE CASE OF 
CANTANHEZ FOREST NATIONAL PARK, GUINEA-BISSAU REPUBLIC 
C. Casanova. ccasanova@iscsp.utl.pt  
C. Sousa. csousa@fcsh.unl.pt  
S. Costa. susanagkosta@gmail.com  

 
As human population grows and globalization disrupts local and traditional communities everywhere in the planet, 
there are stronger and wider threats to wildlife and biodiversity. In spite of all the humanity’s achievements, difficulties 
in providing well-being to many human communities are increasing. The world’s natural forests, whose rich ecosystems 
support wildlife and human populations, are declining and facing unprecedented changes.  
Perceptions and attitudes towards wildlife and biodiversity are also culturally constructed and it is important to known 
these so that environmental national action plans may be feasible and reliable.  
An attitude can be seen as a relatively enduring organization of beliefs about an object or a situation predisposing one 
to respond favourably or unfavourably to a commodity, person, institution or event. Hence, attitude is an antecedent 
or determinant of behaviour. And, ultimately, it will be people’s behaviour who will determine the survival of wildlife 
and the forests.  
Positive attitudes towards nature may work as a good indicator for wildlife and biodiversity conservation. Perceptions 
and attitudes are partly culturally constructed and are influenced by several variables that include age, gender, religious 
affiliation or ethnic group, among other variables.  
In this study we explored how religious affiliation may interfere with the perceptions of wildlife. We assessed how 
individuals living inside the Cantanhez Forest National Park (CFNP) in Guinea-Bissau Republic (GB) perceived their 
environment, i.e., the forest and its animals. CFNP’s territory is included in an important international biodiversity 
hotspot (Guinean Forest) and is composed by a mosaic of different ecosystems ranging from mangroves to forest 
fragments, savannas and crops. Around 25.000 people live in CFNP. The population includes a complex mix of many 
ethnic groups, i.e. Fulbe, Nalu, Susu, Balanta, Tanda, among others. We present results for Balanta and Nalu, the main 
ethnic groups present at our field site (Madina), inside the CFNP. During data collection we used a survey questionnaire 
and interviews were conducted.  
We found that aesthetical values overlap food preferences with the most beautiful animals (e.g. gazelle) being 
simultaneously the most edible. Although chimpanzees are considered ugly (and also non-edible), they are also 
perceived as the most similar being to humans. As for the notion of extinction (of forests and wildlife), it is surprising 
that still so many respondents can not apply such concept to the resources in CFNP. Although significative statistical 
differences were found when considering religious affiliation (e.g. animists, Muslims and Catholics), the same was not 
found when considering ethnicity. 
Results will be discussed and final remarks presented. 
 

Painel 9. Alterações climáticas e Impactes ambientais 
Moderador: Ana Ribeiro  
 
SEARCHING FOR UNIVERSAL ECOLOGICAL INDICATORS OF GLOBAL CHANGE 
Cristina Branquinho.

 
cmbranquinho@fc.ul.pt 

 
Global change is expected to cause several impacts at the global scale. Range shifts and phenological changes in species 
and systems have already been observed worldwide and attributed in part or totally to climate change, nitrogen 
pollution and/or loss of biodiversity. Ecosystems have critical thresholds, the so-called tipping points, at which the 
system changes abruptly to a contrasting alternative state. Once that threshold is crossed, a switch back to the initial 
state of the system may be impossible, leading to a degradation of biodiversity, a loss of ecosystem services and human 
well-being. These abrupt and irreversible transitions are expected to increase due to climate change and to the 
depletion of natural resources, but its forecast is still extremely difficult. Some authors suggest that is possible to find 
early‐warning signals that may indicate if a critical threshold is approaching. Transitions to arid ecosystems are one of 
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this sudden discontinuous changes from a vegetated to a desert state as a result of human pressure and climate 
change. Desertification and Land Degradation (DLD) affects a large area of the worlds land. The UN convention has 
recognized that although great deals of data on land resources are available, global and universal indicators are still 
needed. Ecosystem functioning is extremely complex and thus monitoring the effects of environmental change factors 
in ecosystems in an integrative perspective can make use of ecological indicators. Vegetation functional traits are 
measurable characteristics that are functional related to some environmental factor that influence organisms’ 
performance and ultimately are responsible for determining which species survive and which do not under an 
environmental factor. By relying on the use of vegetation functional traits, rather than using a blind perspective such as 
total species richness, we will be able to focus on ecosystem process. We will use vegetation and lichen functional 
groups (that have traits such as tolerance to drought and water use efficiency) as potential ecological indicators of DLD. 
For that we defined a DLD gradient based on climatic data and restricted the location of sampling points for other 
confounding factors such as altitude, type of soil, land-use, slope, etc, by fixing them. Both lichen and vegetation 
functional groups were assessed along this desertification gradient. The results showed that both lichen functional 
diversity and annual plants functional diversity can be used as early warning indicators of DLD in the south of Portugal. 
The more universal use of these indicators will be further discussed. 
Acknowledgments to DesertWarning (PTDC/AAC-CLI/104913/2008) 
 
 
GUINÉ-BISSAU: FLORESTAS, CARBONO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
Luís Catarino.

 
 lmfcatarino@gmail.com 

Viriato Cassamá. cassamavilus@gmail.com 

 
As florestas são um reservatório de carbono e um sumidouro de CO2 atmosférico com papel importante no combate às 
alterações climáticas. A desflorestação e degradação das florestas são importantes fontes de libertação de CO2 para a 
atmosfera enquanto a preservação das florestas ou a reflorestação permitem reter carbono atmosférico. Nos países em 
desenvolvimento, a valorização económica dos recursos naturais e em particular das florestas pode permitir aliar a 
gestão sustentável dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade, com um retorno efetivo para as 
populações residentes.  
Os mecanismos internacionais de combate e mitigação das alterações climáticas fornecem instrumentos que aliam o 
combate à desflorestação e degradação florestal com uma compensação direta para as populações envolvidas nas 
ações de preservação. Para a implementação de projetos no âmbito do mercado do carbono é necessário: (1) 
informação de base sobre o carbono armazenado na vegetação florestal; (2) cálculo de taxas de desflorestação 
históricas, (3) um sistema de monitorização, reporte e verificação de emissões acreditado. 
Na Guiné-Bissau, através de projetos de investigação e desenvolvimento já executados e em curso foi realizada a 
cartografia multitemporal da vegetação florestal, a quantificação do carbono nela armazenado e o cálculo das taxas de 
desflorestação históricas a nível do país e estão a ser elaboradas as linhas de base de desflorestação e emissões nos 
parques de Cacheu e Cantanhez. 
Por outro lado, está previsto o desenvolvimento no país de um sistema de monitorização da vegetação florestal que 
servirá de suporte à implementação de ações no âmbito do mercado do carbono. Assim, estão criadas as condições de 
acesso a breve prazo a financiamentos internacionais para a valorização económica dos bens e serviços dos 
ecossistemas, o que pode fomentar a implementação de práticas de uso dos recursos naturais que resultem em menor 
impacte na vegetação florestal e permitam evitar a desflorestação e diminuir a degradação florestal. 
 
 
AVALIAÇÃO DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO HÍDRICA NA FACHADA ORIENTAL DA ILHA DE SANTIAGO (CABO VERDE) 
Fernando L. Costa. flcosta1955@gmail.com   
M. Carmo Nunes. mcarmonunes15@gmail.com    

 
Em Cabo Verde, a erosão dos solos tem constituído uma das componentes mais relevantes da degradação ambiental e 
têm sido apontados vários factores como principais condicionantes, tais como os declives acentuados, a fraca cobertura 
vegetal e a ocorrência de chuvadas concentradas e intensas. 
As instâncias governamentais antes e depois da independência, conscientes da gravidade que é a perda de solo, 
implementaram acções de conservação do solo e água, nomeadamente de florestação e de construção de obras de 
engenharia rural. Os resultados dessas acções foram muito diversificados em termos de retenção de sedimentos e 
contenção da erosão. Na realidade a implantação de diques em fundos de vales levou a um considerável acréscimo de 
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deposição, no entanto, as medidas aplicadas em vertentes, nem sempre contribuíram para a diminuição da erosão e 
para a redução das perdas de solo. Estes resultados levam a admitir a necessidade de se efectuarem estudos prévios de 
avaliação de susceptibilidade à erosão hídrica. 
Neste estudo avalia-se a distribuição espacial de susceptibilidade à erosão hídrica em função de condicionantes de 
erodibilidade e erosividade na fachada oriental da Ilha de Santiago (Cabo Verde). Este sector da Ilha encontra-se 
directamente exposta aos fluxos pluviogénicos de nordeste, pelo que constitui o sector mais pluvioso de Santiago e, 
potencialmente, dispõe de condições de maior erosividade. Nesta região predominam os sectores de vertente com 
declives acentuados e perfis rectilíneos, muito susceptíveis à erosão, no entanto, grandes extensões encontram-se 
talhadas em rochas resistentes e têm uma densidade de coberto do solo elevada, o que modera as condições gerais de 
erodibilidade desta região. 
Para avaliar a distribuição espacial de susceptibilidade à erosão hídrica recorreram-se aos factores geomorfológicos 
(declive, perfil e traçado das vertentes), climáticos (intensidade pluviométrica) e de densidade de ocupação do solo, 
considerados mais relevantes pelos autores que estudaram o fenómeno de erosão hídrica em Cabo Verde, 
particularmente em Santiago. Os resultados foram obtidos com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a 
estatística multivariada. 
Da análise da distribuição espacial da susceptibilidade, concluiu-se que a erosão hídrica depende mais das condições de 
erodibilidade e não tanto da erosividade das precipitações. As regiões de maior susceptibilidade são as que se 
encontram talhadas em unidades geológicos menos resistentes, os sectores de vertente com traçado côncavo e perfil 
rectilíneo e as áreas de baixa densidade de coberto vegetal, que correspondem à região sudoeste da fachada oriental e 
às vertentes dos principais vales. Estas regiões, em grande parte, são as que têm uma maior ocupação agrícola, e por 
coincidência, são aquelas em que a erosividade das precipitações é mais acentuada, pelo que são as mais afectadas 
pela erosão hídrica. Em toda a fachada oriental e, em particular, nestas regiões devem evitar-se o remeximento 
superficial excessivo do solo e práticas agrícolas que favoreçam a retenção de águas pluviais que venham a 
desencadear processos mais gravosos de erosão hídrica. 
 
 
ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NO CONTEXTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA GUINÉ-BISSAU* 
Fernando L. Costa. flcosta1955@gmail.com   
M. Carmo Nunes. carmonunes15@gmail.com  

 
A precipitação constitui um dos elementos mais relevantes para a definição das alterações climáticas principalmente 
em regiões tropicais, sendo o total anual da precipitação, uma variável particularmente sensível para a avaliação da 
variabilidade climática.  
Neste estudo analisa-se a variabilidade temporal e espacial e as tendências decadais das precipitações na Guiné-Bissau, 
no período 1950-2009, usando métodos geoestatísticos e Sistemas de Informação Geográfica (SIG).  
A variação climática das regiões sudano-sahelianas do Oeste africano, em especial as situações de seca, que se 
acentuaram a partir da década de 70, do século passado, tem sido alvo de múltiplos estudos, à escala continental e 
regional. Na Guiné-Bissau registaram-se anos e períodos secos, mais acentuados nas décadas de 80 e 90, pelo 
contrário, os anos 50 foram particularmente húmidos. Nas décadas de 70 e de 2000 a 09 os totais anuais de 
precipitação atingiram valores próximos da média relativa ao período 1950-2009. Nos anos mais secos a estação 
húmida é mais curta e os valores da precipitação mensal encontram-se abaixo da média, com uma variabilidade mais 
acentuada em Junho e Outubro. 
Os anos mais secos, em toda a África ocidental, foram relacionados com uma progressão menos acentuada para norte 
da Frente Intertropical (FIT) e das chuvas de monção associadas, que se encontra na dependência das anomalias 
relativas da temperatura da superfície do mar. 
Na Guiné-Bissau, na década mais seca de 80 verificou-se um aumento da variabilidade espacial das precipitações, 
tendência que se manteve igualmente na primeira década deste século. A região interior nordeste, mais seca, tem 
vindo a expandir-se para oeste e sudoeste o seu contraste com o litoral sul a acentuar-se. 
Neste estudo foi, assim, possível definir algumas tendências espacio-temporais da variabilidade da precipitação, 
nomeadamente verificar um aumento das condições de seca, a nível decadal, na Guiné-Bissau, a partir da análise de 
uma série longa de dados anuais da precipitação, com recurso a métodos geoestatísticos e a cartografia em SIG. 
* Estudo integrado no Projeto - FCT PTDC/SAU-ESA/71246/2006. 
 
 
ANÁLISE COMPARATIVA DOS PERFIS ENERGÉTICOS DE CABO-VERDE E GUINÉ-BISSAU 
João Veiga Esteves. jnave86@gmail.com  
Gina Soares. soares.gina@gmail.com  
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Muitos países africanos têm vindo recentemente a experienciar crises energéticas cada vez mais frequentes e gravosas. 
As causas fundamentais deste fenómeno são o subfinanciamento crónico dos sectores energéticos estatais aliado à 
crescente pressão do lado da procura de electricidade, esta derivada do agravamento dos fenómenos do crescimento 
demográfico e urbanização. Aos fenómenos internos deve-se acrescentar o contexto internacional. As alterações nas 
dinâmicas da procura e da oferta provocadas pelo rápido crescimento das potências emergentes, em conjunto com a 
maior onerosidade dos investimentos, o aumento dos custos de exploração do petróleo não convencional e a pressão 
especulativa dos mercados financeiros provocaram aumentos sucessivos e sustentados nos preços de venda. 
Este cenário é ainda mais preocupante em países de menor dimensão, como Cabo-Verde ou a Guiné-Bissau, onde a 
impossibilidade de aproveitamento das economias de escala traduz-se em custos operacionais de geração de 
electricidade mais elevados. Por outro lado, a privação de recursos energéticos significativos sofrida por estes dois 
países torna-os excessivamente dependentes do exterior para garantirem o seu abastecimento energético, logo mais 
vulneráveis a choques exógenos. 
No caso concreto de Cabo-Verde, este depara-se com um obstáculo adicional, derivado da sua situação de insularidade. 
Tal impossibilita o país usufruir dos benefícios dos esquemas regionais de integração dos diferentes sectores 
energéticos nacionais (no caso concreto a West African Power Pool) e de incremento do comércio energético intra-
regional. Este é particularmente vantajoso para países com custos internos de geração de electricidade elevados, pois 
permite-lhes importar electricidade mais barata dos seus Estados vizinhos. 
Já no caso concreto da Guiné-Bissau, o seu estatuto de Estado Frágil coloca-lhe desafios de outra dimensão. Um dos 
traços característicos deste grupo de países é a deterioração avançada da sua rede infra-estrutural, onde a rede 
eléctrica está naturalmente incluída. Esta deterioração leva à sucessão de cortes de electricidade, com imediatas 
repercussões na competitividade da economia doméstica e no bem-estar das populações. 
Posto isto, esta comunicação pretende, numa primeira fase, traçar o perfil energético destes dois países, nas suas 
dimensões fundamentais: quais os recursos energéticos mais explorados para a geração de electricidade, quais os 
principais fornecedores destes dois países, quais as redes internacionais onde estão integrados e que tipo de actores 
operam nos seus mercados energéticos. De seguida, descortinam-se as principais semelhanças e diferenças entre os 
dois casos de estudo, e avança-se com algumas explicações possíveis para estas. Finalmente, apresentam-se as 
principais conclusões da comunicação e as pistas que deixa para futuras investigações. 
Para atingir o desiderato proposto, a metodologia utilizada nesta comunicação baseia-se fundamentalmente na revisão 
da bibliografia especializada, por um lado, na questão energética da África Subsaariana, e por outro, nos casos 
concretos das economias guineense e cabo-verdiana. Além disso, exploram-se as principais bases de dados 
internacionais sobre padrões de consumo e de comércio energético 
 
 
 

Painel 10. Desenvolvimento e Cooperação 
Moderador: Vítor Rosado Marques  

 
OS NATURAIS DE CABO VERDE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PORTUGUESA ENTRE 1945 E 1975 
Isabel Lopes Ferreira. africadebate@yahoo.com  

 
Entre 1945 e 1975 qual terá sido o papel dos funcionários públicos naturais de Cabo Verde, num Estado que assumia 
uma lógica predadora, mas que aparentemente subvertia essa lógica ele mesmo, incorporando os referidos 
funcionários?  
Estas foram as questões de partida para um trabalho que tentou compreender o universo político em que aqueles 
funcionários se movimentaram, assim como o papel do Estado para o qual trabalharam. 
É a primeira vez que este grupo de caboverdeanos é alvo de um estudo deste género. Por outro lado, aqui se questiona 
a tradicional colocação dos estudos sobre os territórios ultramarinos, no âmbito das Relações Externas de Portugal.  
 
 
A EFICÁCIA DA AJUDA E A DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO EM CABO VERDE E NA GUINÉ-BISSAU 
Raquel Freitas. raquel.freitas@eui.eu / raquel.freitas@iscte.pt  

 
Nos últimos anos tem-se registado uma preocupação significativa com a questão da eficácia da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD) e de que forma é que esta pode contribuir para o desenvolvimento dos países e para a redução 
da pobreza. No âmbito da agenda internacional sobre a eficácia da ajuda, a conferência de Busan em 2011 estabeleceu 
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uma parceria global para a cooperação para um desenvolvimento efectivo. No entanto os indicadores de monitorização 
desta parceria não foram ainda adaptados, e tem havido críticas à forma como são operacionalizados os princípios que 
estruturam o actual paradigma da ajuda ao desenvolvimento, definido pela Declaração de Paris sobre a Eficácia da 
Ajuda (2005). 
Algumas dessas críticas debruçam-se sobre o princípio da apropriação nacional. Este princípio implica que os países 
devem ser os donos e ter a liderança sobre a elaboração das suas políticas de desenvolvimento e é aferido através da 
existência ou não de uma Estratégia Nacional de Redução da Pobreza (ENRP) operacional. De entre as várias críticas a 
esta operacionalização encontra-se acima de tudo a ideia de que os doadores continuam a dominar o processo de 
deliberação; o facto de as limitações dos países em desenvolvimento em termos de capacidades técnicas limita a 
possibilidade de real apropriação; a falta de participação alargada à sociedade civil e outros parceiros nacionais 
importantes para a natureza democrática do processo. 
O objectivo deste artigo será identificar quais têm sido as limitações no caso de Cabo Verde e da Guiné-Bissau na 
elaboração das ENRP. Através da análise da estrutura política que rodeia a elaboração destes dois documentos 
pretende-se chegar às dinâmicas por detrás da formulação das políticas de desenvolvimento. A análise de conteúdo das 
ENRP dos dois países permitirá perceber a priorização que é feita e até que ponto ela corresponde aos ditames dos 
doadores. Pretende-se estudar a forma como nos dois países a interacção entre os grupos de doadores, governo e 
sociedade civil condiciona a natureza das estratégias de desenvolvimento. 
 
 
ESTARÃO OS CLUSTERS DE COOPERAÇÃO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO? 
Sandra Silva. sandraclaudiasilva@gmail.com  
Carlos Sangreman. carlos.sangreman@ua.pt  
 

A Declaração de Paris (2005) alterou profundamente a forma como os países doadores interagem com os países 
parceiros no que respeita à eficácia da ajuda. As novas diretrizes, que apontam para a apropriação, harmonização, 
alinhamento, resultados e responsabilidade mútua, são atualmente encaradas como uma resposta mais eficaz na ajuda 
ao desenvolvimento. Os países doadores comprometeram-se a formar parcerias mais fortes e eficientes, que 
permitissem aos países parceiros atingir seus próprios objetivos de desenvolvimento. Embora diversas medidas tenham 
sido implementadas com vista a atingir os indicadores definidos pela Declaração de Paris, o impacto da ajuda ao 
desenvolvimento contínua ineficaz no que respeita às necessidades dos países parceiros. 
Portugal comprometeu-se igualmente a tornar a ajuda mais eficaz através da promoção de projetos inovadores, tendo 
introduzido através da Visão Estratégica (2005) um novo instrumento designado de cluster de cooperação. Este 
instrumento é constituído por um conjunto de projetos, executados por diferentes instituições numa mesma área 
geográfica e com um enquadramento comum (IPAD, 2005). É no quadro de discussão da eficácia da ajuda que 
pretendemos perceber até que ponto os clusters de cooperação podem constituir uma solução para os países em 
desenvolvimento através dos resultados preliminares da análise de documentação recolhida e entrevistas realizadas a 
atuais e anteriores membros do governo e responsáveis da administração central e sociedade civil.  
 
 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇAO PARA GESTAO, CONSERVACAO E LONGEVIDADE DIGITAL DE 
ARQUIVOS HISTORICOS ENTRE GUINÉ-BISSAU, CABO VERDE, MOÇAMBIQUE E BRASIL: RELATO DE UMA EXPERIENCIA 
EM PROCESSO 
Jamile Borges da Silva. jamile.ufba@gmail.com  

 
Durante os anos de 2010 e 2011 estive em Maputo, capital de Moçambique para realização de uma serie de atividades 
de formação, intercambio e transferência de tecnologia com o Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) como produto 
da execução de um programa de cooperação bilateral entre Brasil e África. No ano de 2012, estive em Guiné Bissau e 
Cabo Verde para realizar uma série de conferencias no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas/INEP em Bissau e na 
UNiCV , assim como  para estabelecer um plano de metas para consolidar a parceria entre esses países.  Estas parcerias 
tem se revelado fundamental para retroalimentar uma rede de pesquisadores que acreditam naquilo que nós 
chamamos de 'generosidade digital', visando democratizar o acesso a fontes, coleções e acervos documentais. Em 
termos operacionais objetiva-se a formação e treinamento em técnicas de digitalização e conservação digital através de 
plataformas de crowdlearning via Internet, de funcionários e pesquisadores dos Arquivos Históricos, realização de 
workshops, seminários e oficinas de treinamento para uso de ambientes, plataformas e ferramentas de captura, 
preservação e digitalização de arquivos. Entendemos que essa é uma poderosa ferramenta de empoderamento dos 
povos africanos que, a despeito das inúmeras agencias de cooperação atuando hoje naquele continente, vê o seu 
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espólio intelectual e a memória de seus países serem pilhados, perdidos, saqueados, num processo de apagamento da 
memória coletiva e das lutas de libertação. 
Esse projeto, insere-se, portanto, numa tentativa de descolonizar a memória dos povos africanos através de um amplo 
movimento de identificação, arqueologia e indexação de documentos, fontes e coleções  a fim de promover sua gestao, 
conservacao e longevidade digital para que as geraçoes futuras possam conhecer a memória histórica de seu país e 
para que as gerações presentes possam aprender com o passado e quiça, reinventar suas tradiçoes, memórias e 
história. 
 
 
O ECOTURISMO COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO NA GUINÉ-BISSAU: UMA ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
Fernanda Oliveira. foliveira@ipleiria.pt 
 Bruno Rego. bruno.rego@ipleiria.pt 
Antónia Barreto. antonia@ipleiria.pt 
Filipe Santos. fsantos@ipleiria.pt 
 

O Instituto Politécnico de Leiria tem vindo a participar em projetos que se enquadram na cooperação descentralizada 
com os “países do sul”, procurando partilhar as suas competências em áreas tão diversas como o turismo, novas 
tecnologias e ensino/formação. Por outro lado, estes projetos permitem ao Instituto adquirir know-how no âmbito da 
intervenção para o desenvolvimento. 
Um dos projetos onde o Instituto foi chamado a intervir concerne na criação de uma nova oferta de ecoturismo na 
Guiné-Bissau, dinamizada por uma ONG para o desenvolvimento guineense, assente num paradigma de 
desenvolvimento alicerçado no envolvimento direto das comunidades locais e na otimização dos recursos naturais e 
culturais. Este projeto envolveu numa primeira fase a criação de um conjunto de infraestruturas e serviços de cariz 
turístico que foi posteriormente complementada com uma atuação a nível da formação e também no campo da 
divulgação e promoção. 
Este artigo foca as mais-valias institucionais deste tipo de parceria analisando o contributo do IPL na identificação e 
criação dos instrumentos de divulgação que melhor se ajustam a projetos de ecoturismo numa perspetiva empresarial, 
educacional e cooperativa. Para o efeito é descrita a estratégia seguida, e que vai ao encontro da missão institucional 
do ensino politécnico uma vez que se optou por envolver os alunos dos cursos diretamente relacionados (turismo e 
educação multimédia), promovendo paradigmas de ensino contextualizado e significativo.  
O resultado deste envolvimento culminou no website EcoCantanhez, fruto de um trabalho articulado entre os alunos 
das duas áreas de ensino supra mencionadas: aos de Turismo foi pedido um estudo de mercado mundial no que diz 
respeito a websites de promoção deste tipo de turismo, procurando encontrar e reunir boas práticas; aos de Educação 
Multimédia foi solicitado um plano estratégico de comunicação adaptado às características específicas do projeto e que 
estabelece neste primeiro momento a potenciação e divulgação do mesmo. 
 
 
COOPERAÇÃO EM SAÚDE NA GUINÉ-BISSAU: ENTRE A INVESTIGAÇÃO E A ACÇÃO 
João Blasques Oliveira. joaoblasques@medicosdomundo.pt 
Carla F. Rodrigues. carla.rodrigues@iscte.pt 

 
Com o objectivo de aumentar o acesso a água potável, saneamento e educação de base, assim como de reduzir a 
mortalidade infantil causada por doenças infecto-contagiosas de transmissão fecal-oral numa das regiões mais pobres e 
vulneráveis da Guiné-Bissau, a organização não-governamental Médicos do Mundo Portugal tem em curso um projecto 
integrado de Água, Higiene e Saneamento (ASH) nas escolas da região de Biombo. Trata-se de um projecto que 
pretende promover uma intervenção integrada de ASH a nível dos alunos do ensino básico da região, por serem mais 
susceptíveis de mudar de comportamentos e de facilitar, a longo prazo e em colaboração com os professores, uma 
alteração das práticas de higiene em toda a região.  
De forma a promover o envolvimento comunitário e a assegurar a sua sustentabilidade a nível local, o projecto conta 
com vários parceiros institucionais locais e com a organização de acções de Informação, Educação e Comunicação (IEC). 
No entanto, se os materiais de comunicação e promoção de saúde não forem desenhados com base na realidade 
cultural onde pretendem ser divulgados, recorrendo aos meios de transmissão e circulação mais adequados e 
influentes, os resultados podem ter impactos limitados. Para o sucesso da implementação dos projectos de cooperação 
e saúde comunitária, é necessário um conhecimento aprofundado dos factores sociais e comportamentais que 
influenciam o risco de contração e transmissão de doenças, e que podem inibir ou facilitar modalidades particulares de 
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intervenção, assim como posicionar o problema nos seus contextos sociais, económicos, políticos e culturais. Nesse 
sentido, foi conduzido um estudo de linha de base sobre Conhecimentos, Atitudes e Práticas relativamente a ASH, junto 
de uma amostra de 140 professores e de 395 alunos das 14 escolas beneficiárias do projecto.  
Nesta comunicação pretende-se apresentar os objectivos e principais resultados do projecto em curso, assim como 
enquadrar e problematizar o papel da investigação no contexto de projectos de intervenção e cooperação na área da 
saúde. Se, por um lado, este tipo de estudos permite adaptar as estratégias IEC com vista à mudança de 
comportamentos e adopção de práticas saudáveis por parte das comunidades beneficiárias do projecto, assim como 
assegurar uma base para a monitorização e avaliação da intervenção, por outro lado, a eficácia da sua aplicação 
enfrenta vários desafios, resultantes das especificidades do contexto, não só ao nível de recursos humanos, como 
económicos, linguísticos, etc. É em torno destas questões que se propõe direccionar o debate. 
 
 
CAMPUS MADRUGADA 
G.M. Ferreira. monteiroferreira.guilherme@gmail.com, 
T.

  
Gameiro. tmlgameiro@ff.ul.pt 

G.B. Monteiro  
G. Parise  
M.P.

 
de Menezes 

 

B. Brogliato 
O.Silva. odsilva@ff.ul.pt  

 

Nesta comunicação apresentam-se os projetos em curso no “Campus Madrugada” em Bissau, no âmbito da saúde e da 
educação. Esta infraestrutura foi criada pela Cooperativa Madrugada, uma ONG humanitária fundada por um grupo de 
profissionais de saúde na Guiné-Bissau em 1991, com vista á promoção dos cuidados básicos de saúde e educação da 
população guineense. Entre as atividades em desenvolvimento, citam-se a criação de um infantário e campo escolar de 
primeiro ciclo, uma biblioteca, um centro de saúde, uma farmácia e uma unidade de produção de fórmulas 
farmacêuticas. 
Numa tentativa de integração de todos os recursos disponíveis e de promoção do desenvolvimento sustentado, em 
parceria com o Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa está também em 
curso, entre outros, um projeto que visa o cultivo e aproveitamento de plantas medicinais locais para a produção de 
medicamentos à base de plantas e a promoção do conhecimento dos recursos naturais por parte da população. Neste 
âmbito, a implementação de um jardim de plantas medicinais é uma das atividades em curso. O jardim incluirá 
exemplares das principais espécies de origem vegetal utilizadas pelos praticantes de medicina tradicional na Guiné-
Bissau e em países limítrofes e que tenham simultaneamente sido já objecto de estudos científicos visando a sua 
qualidade, segurança e eficácia. Para o efeito foi realizada pesquisa bibliográfica aprofundada em bases de dados 
adequadas, disponíveis on-line e noutras fontes de referência, tendo os dados obtidos sido introduzidos numa base de 
dados desenvolvida para o efeito. A análise dos dados permitiu a seleção das espécies integrantes do jardim, o seu 
agrupamento por interesse terapêutico e o conhecimento de eventuais especificidades para o seu cultivo.  
 
 
 

Painel 11. Cooperação Institucional 
Moderador: Cristina Tomé  

 
PARA UMA COOPERAÇÃO SUSTENTÁVEL 
Alfredo Caldeira. acaldeira@fmsoares.pt  

 
1. A cooperação com a Guiné-Bissau e Cabo Verde tem sido uma das prioridades de intervenção da Fundação Mário 
Soares nos últimos dez anos, a par de iniciativas levadas a cabo em outros países da CPLP. 
2. Realidades diferentes exigem soluções diferentes – estamos a falar de arquivos em situações (institucionais e 
organizativas) diferentes, ainda que, muitas vezes, complementares, quer no período colonial, quer no período da luta 
de libertação, quer em fases do seu percurso como países independentes. 
3. A introdução das novas tecnologias de informação e a capacitação dos quadros locais representam traços comuns 
das necessidades de ambos os países e que, como tal, têm sido fundamentais no desenho das acções programadas. 
4. Neste sentido, a Fundação Mário Soares interveio em ambas as situações com propostas diferenciadas mas de base 
similar: equipamento + formação + divulgação. 
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5. Em ambos os caos, o acolhimento das instituições e dos seus funcionários revelou-se positivo – tendo, 
designadamente, em vista: 
5.1. A salvaguarda de documentação historicamente relevante e/ou em perigo; 
5.2. A possibilidade de disponibilizar na internet grande parte dessa documentação; 
5.3. A divulgação, através de exposições e colóquios, das principais riquezas desses arquivo. 
6. Soluções relativamente simples e partilhadas como as levadas a cabo nestes e noutros países da CPLP permitem 
encarar o desenvolvimento futuro da cooperação a partir de bases mais sólidas e inovadoras.  
7. O reforço das acções de cooperação, e a sua sustentabilidade conjunta, exige a definição prévia de objectivos e de 
calendários, de meios técnicos, humanos e financeiros a afectar a cada projecto e exige também o seu cumprimento 
atempado e a sua monitorização regular – de nada servem acções fugazes e alheadas de uma estratégia definida 
oportunamente. 
8. É assim que se tem vindo a preparar uma plataforma comum na internet para agregar documentação de diversas 
instituições (públicas e privadas) de diversos países da CPLP, reforçando também os instrumentos de tratamento local 
desses documentos e acolhendo informação contextual (cronologias, estudos, biografias, etc.) que ajude ao acesso e 
melhor compreensão dos conteúdos disponibilizados e que são, afinal, os testemunhos da nossa memória histórica. 
 

ARQUIVOS HISTÓRICOS NACIONAIS DA GUINÉ-BISSAU/FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES: UM BALANÇO DE CINCO ANOS 
DE COOPERAÇÃO 
Victor M. de Hertizel Ramos. victorr@fmsoares.pt  

 
Em Junho de 2007, a Fundação Mário Soares (FMS) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) assinaram, em 
Bissau, um Protocolo de Entendimento que visava, no essencial, criar as bases para a recuperação dos Arquivos 
Históricos Nacionais (AHN) da República da Guiné-Bissau, integrados no INEP. 
Gravemente afetados pelo conflito político-militar de 1998/1999, durante o qual as suas instalações foram ocupadas e 
vandalizadas por militares senegaleses, os AHN debatiam-se desde então com enormes dificuldades (financeiras, falta 
de pessoal qualificado, falta de recursos técnicos) que impediam quer as tarefas de reorganização dos fundos 
documentais afetados durante o conflito, quer o desenvolvimento das competências normais de um Arquivo Histórico 
Nacional. 
Assim, ao longo destes quase cinco anos de cooperação, foi possível, através de repetidas ações de formação em Bissau 
e de apoio financeiro e material, bem como do desenvolvimento de soluções em Lisboa, garantir, por um lado, uma 
certa continuidade de ações ao nível dos trabalhos executados pelo AHN localmente, e por outro, a execução de 
operações técnicas impossíveis de realizar na Guiné-Bissau. 
Concretizando: 
- Instalação de uma unidade de digitalização local; 
- Criação e manutenção do website do INEP (www.inep-bissau.org); 
- Tratamento físico e digital das coleções fotográficas dos AHN (cerca de 5000 espécies); 
- Digitalização dos fundos documentais da Repartição do Gabinete do Governador e do Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa, bem como da revista Soronda e do Boletim Cultural da Guiné Portuguesa; 
- Realização do simpósio Guiledje na rota da Independência da Guiné-Bissau, em colaboração com a ONG AD; 
Realização da conferência internacional O Património cultural comum dos PALOP: História, perspectivas e desafios da 
sua preservação e divulgação; 
- Exposições Raízes e O Património não é só Pedra, com base em documentação recuperada dos AHN; 
- Apoio à captação de fundos e elaboração de projetos internacionais de salvaguarda documental e cooperação 
institucional; 
Contudo, e chegados ao momento de fazer um balanço, não podemos deixar de assinalar as principais dificuldades e 
desafios com que nos deparamos, bem como equacionar se o modelo de cooperação até agora seguido continua 
sólido. 
A instabilidade do país e a falta de fundos próprios do INEP (que há anos não recebe dotação orçamental por parte do 
Estado guineense) condiciona muitas das suas ações, vendo-se assim forçado a recorrer constantemente a novos 
projetos para assegurar aquilo que deveria ser o seu funcionamento normal, arriscando assim comprometer-se com 
objetivos para os quais não está devidamente preparado. Por outro lado, esta falta de verbas tem sido determinante na 
saída de quadros dos AHN, formados pela FMS, para outras organizações locais onde as perspetivas remuneratórias são 
melhor asseguradas. Assim, não consideramos ter sido ainda alcançado o desejável objetivo de completa autonomia 
técnica por parte dos técnicos dos AHN, obrigando-nos, FMS, a um esforço redobrado para colmatar as falhas do 
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pessoal local, que, assinale-se, com grande esforço e dedicação, tem assegurado a manutenção dos AHN como 
depositário de importante documentação colonial e pós-colonial. 
Que soluções, que futuro para esta cooperação? Estas são algumas das questões que pretendemos abordar e discutir 
na nossa intervenção. 

 
 

O AHU / IICT E A COOPERAÇÃO NA ÁREA DE ARQUIVOS COM CABO VERDE E GUINÉ-BISSAU 
Ana Canas. ana.canas@iict.pt  

 
Manuel Gonçalves de Jesus 
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Mesa Redonda – Memorial da Escravatura de Cacheu 
Moderadores: José da Silva Horta e Eduardo Costa Dias 

 
A realização deste painel, no âmbito do Colóquio Internacional Cabo Verde e Guiné-Bissau: Percursos do Saber e da 
Ciência, tem um duplo objectivo. Apresentar o projecto para a criação do Memorial da Escravatura de Cacheu e alargar 
a  discussão do projecto,  até aqui quase confinada à equipa pluridisciplinar que esteve na base da sua formulação 
inicial, a um público mais vasto. 

O projecto Memorial da Escravatura de Cacheu, já aprovado (e financiado na primeira fase) pela UNESCO, inscreve-se 
em simultâneo num quadro de capacitação, difusão e promoção da cultura e história locais e na procura de uma 
compreensão histórica do passado que não se limite ao exclusivamente local, mas seja percebido no quadro geográfico 
de toda a costa oeste-africana, de Arguim a S. João Batista de Ajudá, passando pelo Senegal, Gâmbia e Guiné-Conakry e 
incluindo, na Guiné-Bissau, as ilhas de Bolama e Galinhas.  

O Memorial da Escravatura de Cacheu, favorecendo a cooperação entre as instituições ligadas à história do tráfico 
negreiro e da escravatura, pretende proporcionar uma visão espacial e coerente e fazer de Cacheu um Património 
Regional da História e Cultura . 

Integrado no projecto Memorial da Escravatura de Cacheu está ainda a recuperação de vários edifícios históricos da 
cidade do Cacheu, nomeadamente da casa onde segundo opinião corrente viveu Honório Barreto e onde ficará sediado 
o Memorial; actualmente decorre o processo de habilitação a financiamento da União Europeia para a reconstrução 
deste  edifício colonial. 

Neste sentido, para além da apresentação do projecto nas suas várias componentes, haverá breves comunicações 
centradas em dimensões fulcrais da sua concepção. Casos, entre outras, de intervenções sobre as relações de 
complementaridade e subsidiariedade do Cacheu com outros espaços atlânticos, o papel da escravatura configuração 
do Cacheu colonial, as potencialidades da pesquisa arqueológica, a recuperação do património edificado, o lugar da 
memória da escravatura na construção da nação guineense, o lugar do processso memorial na 
construção/reconstrução da história ou o papel do Memorial no desenvolvimento social e económico de Cacheu e da 
região envolvente . 
 
Maria Antónia Barreto (Instituto Politécnico de Leiria) 
Maria Manuel Torrão (Centro de História do IICT) e José da Silva Horta (FLUL). josesilvahorta@gmail.com  
Maria Eugénia Francisco (FLUL) 
Paulo Tormenta Pinto (ISCTE-IUL) 
Eduardo Costa Dias (ISCTE-IUL) eduardocostadias@yahoo.fr  e Ana Lúcia Sá (ISCTE-IUL) 
Lúcia Bayan (ISCTE-IUL) e Magdalena Bialoborska (ISCTE-IUL) 
 

 

Posters 

 
DA DOCUMENTAÇÃO AO CONHECIMENTO EM TORNO DE CABO VERDE E DA GUINÉ BISSAU: DIÁLOGO ENTRE 
ARQUIVISTAS E HISTORIADORES 
Ana Canas. ana.canas@iict.pt 
Ângela Domingues. a.domingues@iict.pt 
Carlos Almeida. carlos.almeida@iict.pt  
José Sintra Martinheira. jose.martinheira@iict.pt 
Maria Manuel Torrão. mmtorrao@hotmail.com 
Sandra Martins. SH.Martins@iahn.gov.cv 

 
Riscos e desafios das relações entre conhecimento histórico e reflexão e práticas arquivísticas no tratamento e 
investigação das séries Cabo Verde e da Guiné-Bissau do fundo de arquivo do Conselho Ultramarino (CU) do AHU/IICT, 
no âmbito do projeto FCT “África Atlântica”: colaboração, identidades e contaminações disciplinares.  
A história arquivística do fundo do CU, a gestão de recursos técnicos e científicos, as expectativas dos pesquisadores, a 
conservação da documentação e as opções concretas de tratamento documental. Condicionantes na investigação 
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histórica da mistura de arquivos do Conselho Ultramarino e da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e dos 
Domínios Ultramarinos (SEMU) e da escassez de indicações relativamente à respetiva organização durante o 
funcionamento daqueles órgãos e posteriormente, em particular no que respeita ao valor da prova documental. 
Artificialidade e natureza operacional para a comunicação ao utilizador das séries atuais do fundo do CU e estratégias 
de superação destas limitações por historiadores e arquivistas até hoje e no futuro, considerando também os meios 
tecnológicos disponíveis. Maior proximidade entre as séries Cabo Verde e Guiné e relação com toda a outra 
documentação do fundo do CU no AHU e subsidiariamente no Arquivo Nacional - Rio de Janeiro, no ANTT e na BNP. 
Complementaridade com arquivos da administração ultramarina portuguesa no Arquivo Nacional de Cabo Verde, 
história destes arquivos, organização presente e paralelismo com a situação em Portugal. Imperativo circunstancial de 
descrição ao nível do documento e possibilidade de constituição de ficheiros entidades coletivas e individuais de 
responsáveis, altos funcionários e arquivistas do CU e da SEMU e de indexação, atendendo a exigências de pesquisa 
histórica. Contributo do Arquivo Nacional de Cabo Verde nestes domínios.  
Levantamento da publicação de documentos do fundo do CU, nomeadamente em coletâneas, e articulação com os 
catálogos das séries Cabo Verde e Guiné. Historiografia relacionada com Cabo Verde e com a Guiné-Bissau no período 
entre meados do séc. XVII e a década de 20 do séc. XIX e validação dos conteúdos dos documentos tratados.  
Alguns caminhos de pesquisa histórica: paralelismos e elos entre expedições científicas em Cabo Verde e na Guiné e no 
Brasil; reconhecimento, circulação e usos de plantas; terapêuticas tradicionais e medicina; relações entre órgãos 
centrais e locais, em Cabo Verde e na Guiné, da administração colonial portuguesa; mobilidade administrativa, 
geográfica e social; missionação religiosa e visões mútuas; rotas, agentes e sujeitos do tráfico de escravos; biografias 
seletivas de funcionários coloniais e de diversas personalidades de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. 
 
 
DO PROJECTO “CARTOGRAFIA, POLÍTICA E TERRITÓRIOS COLONIAIS. COMISSÃO DE CARTOGRAFIA (1883- 1936)” À  
REALIZAÇÃO DAS EXPOSIÇÃO “ILHAS, PORTOS E CDADES. CARTOGRAFIA DE CABO VERDE (SÉCS. XVIII A XX)”e 
“POPULAÇÕES, RIOS e FRONTEIRAS” (SÉCS.XVIII-XX) 
João Carlos Garcia. garciajcs@hotmail.com   
Maria Manuel Ferraz Torrão.mmanueltorrao@hotmail.com 
Victor Luís Gaspar Rodrigues. rodrigues.v@gmail.com  

 
A cartografia portuguesa posterior ao século XVIII era, à data do início do projecto “Cartografia, Política e Territórios 
Coloniais. Comissão de Cartografia (1883- 1936)”, uma área pouco conhecida e ainda insuficientemente  estudada e de 
limitada divulgação, como o confirma a bibliografia internacional produzida sobre esta temática. Nesta, a informação 
sobre Portugal e os seus antigos territórios ultramarinos era praticamente inexistente em virtude de o trabalho de 
identificação e descrição dessas fontes cartográficas se encontrar ainda por realizar. 
O objectivo central da linha de investigação seguida pela equipa do projecto consistiu em proceder à identificação, 
descrição e contextualização do legado cartográfico da Comissão de Cartografia sobre os antigos territórios 
ultramarinos portugueses. Dada a dispersão do espólio, tornou-se imperioso proceder à sua inventariação, digitalização 
e inserção numa base de dados, de forma a ficarem disponíveis para todos os investigadores e, em particular, para os 
dos Palop’s. Esse fundo serviria ainda para a elaboração de estudos e outros trabalhos no âmbito da História de África, 
permitindo assim, um melhor conhecimento das suas realidades geográficas, históricas e antropológicas, de que são 
exemplo paradigmáticos a concepção e realização da Exposição Ilhas, Portos e Cidades. Cartografia de Cabo Verde 
(séculos XVIII-XX) e sucederá em breve com a nova Exposição Populações, Rios e Fronteiras. Cartografia da Guiné 
(séculos XVIII-XX). 
 
 
«UMA JORNADA CIENTÍFICA NA GUINÉ PORTUGUESA» (1947) E A ARQUEOLOGIA EM A. MENDES CORRÊA (1888-
1960) 
Ana Cristina Martins. ana.martins@iict.pt   

 
Publicada em 1947, a obra de A. Mendes Corrêa (1888-1960), Uma jornada científica na Guiné portuguesa, descreve o 
seu périplo à Guiné no ano precedente, acompanhado por um dos seus assistentes diletos, Amílcar de Magalhães 
Mateus. Além de pormenorizar percursos, encontros e desencontros com gentes locais, administrações coloniais e 
membros de missões científicas, Mendes Corrêa tece considerações sobre o estádio de desenvolvimento dos estudos 
antropológicos da (então) África portuguesa, cotejando-o a modelos estrangeiros. Mas, porque a arqueologia era 
essencial na investigação antropológica, o autor introduz apontamentos clarificadores da sua posição quanto à 
relevância daquele saber, neles se entrevendo paradigmas bebidos numa literatura ainda prevalecente à época. 
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Procuraremos, pois, nesta comunicação, esclarecer o papel da arqueologia no programa antropológico de A. Mendes 
Corrêa, enquadrando-o em produções coevas, ao mesmo tempo que analisaremos material resultante da Missão 
Antropológica e Etnográfica à Guiné, cumprida por A. de Magalhães Mateus, tendo por pano de fundo o temário da 
interligação entre ciência e política colonial. 
 

 
A MISSÃO ANTROPOLÓGICA E ETNOLÓGICA DA GUINÉ - OBJECTIVOS E RESULTADOS 
Maria da Conceição Rodrigues. conceicaorodrigues@clix.pt  

 

Pretendemos com o nosso trabalho, chamar a atenção para a importância do conjunto de elementos materiais 
arqueológicos recolhidos na Guiné-Bissau, em particular, na Caverna / Furna de Nhampasseré, localizada em Gabu, no 
já tão afastado ano de 1947, durante a 2.ª campanha da Missão Antropológica e Etnológica da Guiné (MAG), criada na 
antiga Junta de Investigações do Ultramar (JIU), chefiada por Amilcar Mateus. 
Este acervo patrimonial, constituído por artefactos líticos e fragmentos de cerâmica dita “tradicional”, recolhidos 
durante a primeira “intervenção arqueológica” naquela Caverna, a par das recolhas e registos de carácter Etnográfico e 
Antropométrico efectuados durante as três fases do trabalho de campo desta Missão, que decorreram 
respectivamente entre: 26 de Dezembro de 1945 a 20 de Janeiro de 1946 – numa primeira Jornada Preliminar que foi 
chefiada por Mendes Corrêa; as campanhas da MAG chefiadas por A. Mateus tiveram lugar - a 1.ª entre Abril e Agosto 
de 1946, a 2.ª e última entre Dezembro de 1946 a fins de Maio de 1947-, encontra-se hoje no Instituto de Investigação 
Científica Tropical (IICT), para onde foi transferido pela autora do ex-Instituto de Antropologia da Universidade do 
Porto, onde estava em depósito, para poder ser estudado e salvaguardado. 
Assinalamos o significado da localização de um arqueossítio que documentasse o longo passado do “Homem” naquele 
território da África Ocidental, que levou a que tivesse sido implementada no âmbito da renovada política-científica da 
Junta de Investigações do Ultramar, uma Missão de estudos à Guiné nos finais do ano de 1945. A intenção era dar ao 
conhecimento “científico” a presença de artefactos que comprovassem as actividades do “Homem Préhistórico”, como 
resultado da investigação no terreno, e assim, poder ser oficialmente apresentado o interesse de Portugal pelos 
territórios que administrava, nomeadamente na Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais em Bissau, nos 
finais de 1947. Esta associação de ciência e política, que foi concretizada, era vista como prioritária pelo Ministro das 
Colónias à época e também pela Comissão Executiva da Junta. 
O objectivo do trabalho, centra-se na divulgação e valorização de um espólio praticamente inédito de artefactos líticos 
e cerâmica “tradicional, com significado no domínio da Arqueohistória da África Ocidental, além de alertar para a 
necessidade do seu estudo e até conduzir ao seu alargamento com uma nova intervenção arqueológica, em moldes 
actuais, para se obter um quadro crono-cultural com alguma credibilidade no contexto arqueológico da África 
Ocidental. 
 
 
A MISSÃO GEO-HIDROGRÁFICA DA GUINÉ 
Paula Cristina Santos. paula.santos@iict.pt  

 
Em 1889, a Comissão de Cartografia dotou a Guiné duma carta itinerária. Nos anos seguintes, para delimitação de 
fronteiras com a África Ocidental Francesa, foram criadas várias comissões de fronteira e missões geo-hidrográficas 
que, além de observações astronómicas para atribuição de coordenadas aos marcos que as definiam, fizeram trabalhos 
de balizagem de canais e portos. 
A primeira Missão Geo-Hidrográfica da Guiné (MGHG) foi criada em 1912, por decreto de 19 de Outubro, com 
objectivos exclusivamente cartográficos. Solicitada para outros trabalhos interrompeu a sua actividade em 1915. Deste 
período destaca-se a observação da longitude astronómica de Bolama em que, pela primeira vez nos territórios 
africanos, sob administração portuguesa, se recorreu à telegrafia sem fios. 
Foi reactivada em 1925, para proceder à determinação de coordenadas geográficas especialmente em povoações de 
pontos que assinalem rios, canais, ilhas,.., e colaborar com uma missão francesa para rever a fronteira, reconstruíndo e 
reparando os marcos quando necessário. 
Em 1933, a Comissão de Cartografia fez publicar uma carta geral na escala 1/500000, baseada nos elementos 
geodésicos coligidos até então. 
O decreto lei 35609 de 14 de Abril de 1944 reorganizou a Missão, atribuindo-lhe a execução da cobertura geodésica do 
território com a precisão necessária ao apoio dos trabalhos de cartografia, cadastro geométrico e planos de fomento, a 
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determinação de um conjunto de pontos para averiguar o desvio da vertical e proceder ao levantamento da carta 
hidrográfica. 
Nesta comunicação pretende-se mostrar a importância do apoio geodésico na produção de uma cartografia de maior 
rigor que, produzida no âmbito da Comissão de Cartografia e instituições que lhe sucederam, contribuiu para a 
cobertura cartográfica, ainda em vigor, dos países outrora sob administração portuguesa. Várias décadas passadas, 
estas infra-estruturas geográficas são ainda de importância fundamental para os respectivos territórios pois, para além 
de os cobrirem geograficamente, são facilmente convertíveis nos sistemas de coordenadas usados pelos actuais 
sistemas de posicionamento e navegação por satélite permitindo compatibilizar a cartografia existente com a que se 
venha a obter, servindo assim de estrutura de apoio aos projectos de planeamento e desenvolvimento desses 
territórios. 
 

 
ANTÓNIO AURÉLIO GONÇALVES: CONTAR COM IRONIA A RELAÇÃO HOMEM / MULHER NO ESPAÇO HUMANO 
MINDELENSE 
Maria Manuela de Araújo. manuelajaraujo@gmail.com  

 
A recensão crítica que se apresenta trata a relação do par Virgílio e Nita, no conto «Noite de Vento», de António Aurélio 
Gonçalves, com o objectivo de uma melhor compreensão da relação homem/mulher no espaço humano da cidade do 
Mindelo, S. Vicente. A formulação do olhar crítico aqui presente será efectuada à luz de um suporte conceptual, de índole 
social, cultural e literária, cujas fontes são da autoria de Francesco Alberoni, Roland Barthes e Victor Seidler. A escolha 
desta temática deve-se ao facto de o texto implicar na sua arte narrativa uma perspicácia analítica de comportamentos 
regulados por valorações determinadas pelo género humano, possibilitando uma «indagação perscrutante do indivíduo 
urbano mindelense», um traço que, segundo Alberto de Carvalho, distingue este escritor dos seus contemporâneos 
fundadores da revista Claridade.  
No tecido diegético do conto a relação que Virgílio estabelece com Nita, e vice-versa, é um lugar humano em que os papéis 
dramatizados por indivíduos do sexo oposto permitem uma diagnose social e cultural da cidade insular cabo-verdiana, 
perturbada na individualidade dos seus sujeitos pelo sentimento designado de aborrecimento. O aborrecimento vai-se 
construindo como figura discursiva que justifica a encenação textual de uma conjugalidade contingente, factual, a qual 
ocupa a função de entretenimento. Virgílio acredita na convenção do casamento como projecto racional de vida. Nita não 
acredita na conjugalidade como essência do feminino. Se Virgílio experimenta o modelo do ajuntamento, para desenfastiar 
da monotonia mindelense, enquanto espera ser surpreendido pela evidência do matrimónio, Nita, pela mesma razão, tem 
unicamente nos seus horizontes de vida seduzir e ser seduzida, como modo de levar a vida, ou seja, o prazer do desafio e 
desapego, de duração temporária. Esta figura feminina desenha-se no jogo transitório da disputa, entre os papéis de 
sujeito e objecto de desejo, oscila entre sujeito activo na conquista, ao invés do mito antigo ocidental, a sedutora que nada 
quer, mais de acordo com o mito moderno. 
No conto de António Aurélio Gonçalves, «Noite de Vento», a ficção tecida à volta do par Virgílio e Nita constrói a figura 
discursiva do aborrecimento insular. Este serve de pretexto ao erotismo anárquico, mas simétrico, que regula uma 
relação socialmente tolerada, dentro da moralidade mindelense. 
 
 
INTERFACES NAS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS AFRO-BRASILEIRAS  E AFRO-CABOVERDIANAS  
Maria Aparecida Santos Correa Barreto. cida67@terra.com.br  
Patrícia Gomes Rufino Andrade. patiruf@yahoo.com.br 

 
Os contextos das diásporas dispersos em Territórios brasileiros são representados fortemente nas regiões interioranas 
do campo em que residem as comunidades conhecidas como Quilombolas. São agrupamentos negros tradicionais que 
empreenderam historicamente grande luta pelas terras, e a partir delas, no período posterior à escravização, 
garantiram no Brasil seu sustento. Estas comunidades guardam em si expressões culturais religiosas, manifestações 
herdadas - segundo seus atores, das populações africanas em relevância, que em muito se assemelham aos cultos Afro-
Religiosos e Culturais presentes em Cabo-Verde, inscritos como grupos tradicionais e sustentam em si costumes, 
hábitos e crenças. Este texto apresenta algumas análises iniciadas em 2006  em uma  comunidade quilombola 
conhecida como Monte Alegre, no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, objetivando estudar práticas educativas e 
culturais,  de acordo com o que pressupõe a Lei 10.639/2003, que obriga em territórios brasileiros, o estudo e 
conhecimento de História e Cultura Africana e seus  entrelaçamentos com o currículo vivido, nas escolas o que anima a 
aproximação das práticas em Cabo Verde.  Parte dessas vivências também são reconhecidas em uma perspectiva 
afroreligiosa. As relações existentes entre elas foram consideradas heranças e tradições já vividas em Territórios 
Africanos, pois as narrativas dos atores apontaram para isso.  Identificamos comemorações e atividades que 
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relembravam os percalços enfrentados por negros escravos no período em que eram submetidos a trabalhos forçados. 
O mesmo se verifica em Cabo Verde, quando pensamos em todo o arcabouço representativo que tem o Batuque, o 
Funaná e o Finaçon, legítimos representantes dessa herança negra que hoje, após a proclamação da independência, 
passam a fazer parte do panorama cultural de resistência afro tanto em Cabo Verde, como nas Comunidades 
Quilombolas do Brasil. Dessa forma singularizam experiências que contextualizam-se como Interfaces nas 
Manifestações Religiosas Afro-brasileiras  e Afro-caboverdianas e problematizam os processos culturais que levam a 
identificação das  comunidades residentes nesses territórios.  
 
 
EFEITO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE MENTHA PULEGIUM E FOENICULUM VULGARE SOBRE AEDES AEGYPTI (LINNAEUS, 
1762) 
D. K. Rocha. diara@ihmt.unl.pt

 

O.C. Matos. oliviamatos@sapo.pt 
 M.D. Cabral.marilena.cabral@docente.unicv.edu.cv 
M.T. Novo

. 
tenovo@ihmt.unl.pt

 

 

A dengue é uma infecção potencialmente fatal transmitida por mosquitos, com 50 milhões de casos anuais e 2,5 mil 
milhões de pessoas em risco nas regiões tropicais e subtropicais [1;2]. Em 2009 foi declarada a primeira epidemia de 
dengue em Cabo Verde, com 17000 casos [3]. 
Não existindo tratamento específico ou vacina para esta arbovirose, o controlo do mosquito vector Aedes aegypti é a 
opção para prevenir ou reduzir a transmissão do vírus. 
A utilização excessiva e indiscriminada de pesticidas orgânicos tem conduzido à contaminação do solo e água, com 
consequente risco na saúde dos animais e do homem, tendo surgido resistência para todas as classes químicas de 
insecticidas. 
Como medida a ser aplicada numa luta integrada, ressurgem as substâncias de origem vegetal, que têm como 
vantagens o facto de serem facilmente decompostas, ambientalmente pouco poluentes e possuírem propriedades não 
fitotóxicas ou residuais. 
Pretende-se avaliar os efeitos insecticidas de plantas de regiões geoclimáticas diferentes, com vista ao seu uso no 
controlo do mosquito vector do vírus da dengue.  
Metodologia 
Colheita de plantas nas ilhas de Santiago e Santo Antão. 
Obtenção dos óleos de Mentha pulegium e Foeniculum vulgare por hidrodestilação, em Clavanger. 
Bioensaios utilizando protocolos de sensibilidade a insecticidas (OMS). 
Conclusões 
Os óleos essenciais de funcho e poejo apresentaram efeito larvicida em A. aegypti, sendo os resultados obtidos 
prometedores.  
Bibliografia 
Roriz-Cruz, M., Sprinz, E., Rosset, I., Goldani, L. & TEIXEIRA, M., G., 2010. Dengue and Primary Care: a Tale of two Cities. 

Bulletin of the World Health Organization, 88: 244-245. 
WHO, 2009. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control - New edition. 
Franco, L., Di Caro, A., Carlett,i F., Vapalahti, O, Renaudat, C., Zeller, H. & Tenorio, A., 2010. Recent expansion of dengue 

virus serotype 3 in West Africa. Eurosurveillance, 15 (7). 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE ANTIMALÁRICA DE FRACÇÕES/COMPOSTOS OBTIDOS A PARTIR DE AMPELOZIZYPHUS 
AMAZONICUS DUCKE 
Marta Machado. marta.machado@ihmt.unl.pt  
Ana Sofia Rodrigues 
Virgílio E do Rosário 
Jefferson Rocha 
Dinora Lopes 
 

Os programas de controlo da malária têm sido bastante comprometidos pelo aparecimento e disseminação da 
resistência do Plasmodium falciparum à maior parte dos antimaláricos. A terapêutica actual, recomendada pela 
Organização Mundial de Saúde, baseia-se em combinações com a artemisinina e seus derivados (ACTs), uma vez que 

mailto:diara@ihmt.unl.pt
mailto:oliviamatos@sapo.pt
mailto:marilena.cabral@docente.unicv.edu.cv
mailto:tenovo@ihmt.unl.pt
mailto:marta.machado@ihmt.unl.pt


ainda apresentam eficácia terapêutica na maior parte das áreas endémicas, com excepção da região do Camboja, onde 
recentemente foram reportados casos de perda de susceptibilidade. No entanto a rápida propagação de parasitas 
resistentes aos outros antimaláricos, e a selecção de parasitas resistentes aos ACTs em modelo roedor (P. chabaudi) faz 
prever que a resistência à artemisinina venha a surgir em outras áreas endémicas. Por conseguinte, torna-se essencial a 
pesquisa e desenvolvimento de novos compostos com actividade antimalárica, com mecanismos de acção e alvos 
terapêuticos distintos dos existentes. Uma das abordagens para atingir este objectivo tem por base o conhecimento 
empírico, proveniente da medicina tradicional, à semelhança do processo associado à utilização do quinino e 
artemisinina. De facto, o reconhecimento e a validação de práticas de medicina tradicional e a procura de agentes 
terapêuticos derivados de plantas, pode levar ao estabelecimento de novas estratégias no controlo da malária. 
Na região da amazónia brasileira, onde grande parte de população recorre à medicina tradicional, na profilaxia da 
malária é utilizada uma espécie vegetal, Ampelozizyphus amazonicus, conhecida popularmente como "cerveja de 
Índio“. Este trabalho teve como objectivo estudar a actividade antimalárica de extractos/fracções/compostos puros 
obtidos a partir desta planta. Para o efeito, foram realizados ensaios in vitro com P. falciparum (estirpes sensíveis e 
estirpes resistentes à cloroquina), tendo-se utilizado testes in vitro com esquizontes hepáticos de P. berghei ANKA 
desenvolvidos em células Hep G2, relativamente à fase hepática ou exoeritrocitária do ciclo de vida do parasita. Foram 
ainda realizados ensaios de toxicidade em células Hep G2 (MTT). 
Os resultados obtidos demonstraram uma moderada actividade destes extractos, os quais evidenciam o interesse de 
novos estudos que permitam a identificação das moléculas responsáveis por essa mesma actividade. 
 
 
HUNTING PRACTICES AMONG TWO ETHNIC GROUPS LIVING IN THE LAGOAS DE CUFADA NATURAL PARK (LCNP), 
GUINEA-BISSAU: HOW ARE NON HUMAN PRIMATES PERCEIVED? 
R. Amador. rcamador17@gmail.com  
C. Casanova

. 
ccasanova@iscsp.utl.pt 

 

P. Lee. phyllis.lee@stir.ac.uk  

 
Protected areas have several goals but typically, they aim to protect biodiversity. Hunting and bushmeat extraction 
represent a major problem in Lagoas de Cufada Natural Park (LCNP) since the park also aims to protect animal 
biodiversity in the area. The major goal of our study is to assess and characterize the relationships between local 
human communities and non human primates (NHP) in order to contribute to a successful biodiversity conservation 
national action plan. The study of perceptions and attitudes of the Beafada community – the major ethnic group 
present in the Park (77, 4%) – and the Balanta – the second one (8, 7%) - is important in order to understand how 
perceptions influence hunting of NHP and bushmeat practices. Our study was conducted over the course of 3 years 
although the interviews used in this presentation were collected in a period of four months to minimize changes over 
time. Observations, questionnaire surveys (N=258) and in-depth interviews (N=40) engaged with Beafada and Balanta 
subjects (village chiefs, hunters and others) in 32 rural villages located inside the LCNP boundary. Ethnicity was based 
on self-reports from respondents. Balanta people displayed more “environmental-friendly” hunting practices and are 
not involved in the NHP bushmeat trade. They hunt mainly with dogs (and use traps/snares) specifically for domestic 
consumption. Balanta are not professional hunters. However, among the Beafada there are professional hunters 
(respondents who hunt every day) and most men report that they will sometimes hunt more than once per week. 
Beafada men always use rifles and sell NHP carcasses, preferably in major cities (e.g. Buba or Bissau). All NHP hunted by 
Beafada are for the bushmeat trade rather than domestic consumption. NHP are perceived very differently by both 
ethnic groups in terms of edibility. Although Balanta perceive monkeys as edible, their hunting practices may place 
primate populations at lesser risk of extinction  than does the Beafada way of dealing with animals as merchandise or 
commodities to be sold (bafatório is an exception). For both ethnic groups, the chimpanzee was differentiated from 
other NHP as it was considered highly non-edible. 
 

GENDER ROLE IN WILDLIFE PROTECTION: DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN SOCIAL PERCEPTIONS IN 
CANTANHEZ WOODLAND NATIONAL PARK (GUINEA-BISSAU) 
R. Amador. rcamador17@gmail.com  
C. Casanova

. 
ccasanova@iscsp.utl.pt 

 

P. Lee. phyllis.lee@stir.ac.uk  

 
Gender plays an important role in the way people interact with conservation programmes. For instance, African women 
are less positive towards conservation initiatives then men, probably due to their low participation in decision-making 
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processes. Generally, men dominate decision-making and are more aware of the NGO’s and government’s efforts to 
protect wildlife and habitats.  
This presentation considers how gender interferes in the way men and women from Tombali (Guinea-Bissau) perceive 
wildlife – i.e. chimpanzees - and Cantanhez Woodland National Park (CWNP). Two hypotheses are considered: (i) Men 
and women see famine as their biggest life constraint (ii) Though villagers depend on farming to feed their families; 
women are more negative regarding the national park then men. In-depth interviews (N=47) and 5 focus groups were 
conducted (N=47) for 9 weeks, respectively with men and women. Women-only groups were vital since these 
(according to information of previous visits) are more difficult to interview due to their busy daily routine. Besides, 
since females are not expected to hold opinions, they are usually kept aside from social researchers’ attention. 
Testimonies were recorded and analysed using content - textual and conceptual - analysis techniques and Atlas.ti 
(version 6.0.12) was used.  
Famine does emerge as subjects’ major concern, which explains their intolerance to chimpanzee crop-raiding. The 
absence of alternative livelihoods and compensations contributes to their anger against wildlife, especially 
chimpanzees. Though women’s expectations about their future are low, men hold positive prospects regarding the 
support they might get from social researchers and NGOs. Women could be good allies for biodiversity conservation in 
the future, although empowerment programmes are needed to engage them in conservation practice. It is also 
imperative to create a compensation plan and a set of solutions that would allow villagers to be less park (and its 
services) dependent. 
 

 
TRADITIONAL MEDICINE IN ORANGO AND CANHABAQUE ISLANDS, BIJAGÓS ARCHIPELAGO (GUINEA-BISSAU) 
Luís Catarino

. 
lmfcatarino@gmail.com

 

Bucar Injai
. 
indjai.b@gmail.com

 

Castro Barbosa
. 
castrobarbosa_2002@yahoo.com.br

 

Maria Manuel Romeiras. mromeiras@iict.pt 

 

Orango and Canhabaque are two of the largest islands in the Bijagós Archipelago in Guinea-Bissau, West Africa. The 
Archipelago is inhabited almost exclusively by the Bijagos ethnic group, with animistic believes. Due to its isolation from 
the continent, the sanitary situation in these islands is characterised by a difficult access to conventional medical care. 
In most cases the medicinal plants the only available recourse for local people to treat health problems and plays an 
important role for basic health care. The known flora of Bijagós Archipelago consists in about 450 species, and the main 
vegetation types are savannah woodland, woodland, palm groves of Elaeis guineensis and mangroves. 
In recent surveys in both islands, 26 traditional medicine agents (21 men, 5 women) were interviewed in order to 
document the medicinal use of local flora by traditional healers. 
Sixty-eight species from 31 families were referred as used in the traditional medicine in both islands, in a total of more 
than one hundred recipes. The types of diseases more treated are pains (headache, body pain; toothache, etc); 
pregnancy, childbirth, breastfeeding and diseases of the newborn; intestinal problems; skin inflammations, wounds and 
burns; cough, fever, malaria; and stings, bites and poisoning, namely snake bites. 
All the traditional medicine agents in have herbalist functions, using plants to prepare remedies. Nevertheless some 
have also other medicinal and/or religious functions, namely Djambacoz (religious specialist who act as mediums of 
Irans or spirits), Balobeiro (priest or priestess in charge of the place of worship, the baloba), and Matrona (traditional 
midwife).  
The main ways to acquire knowledge in the use of medicinal plants are the learning from a master and the familial 
transmission, mainly from parent to child or elderly to younger relatives, but also from husband to wife. Most healers 
are also transmitting their knowledge to young relatives or disciples.  
 
 
KNOWLEDGE OF MEDICINAL PLANTS IN GUINEA-BISSAU: PRESERVING AND VALUING INDIGENOUS CULTURE 
Maria Manuel Romeiras. mromeiras@iict.pt 
Philip Havik. philip.havik@gmail.com 
Maria Cristina Duarte. mcduarte@iict.pt 
Luís Catarino. lmfcatarino@gmail.com 

 
Guinea-Bissau is a West African country of great ethnobotanical interest due to its cultural and biological diversity. A 
large amount of native and naturalized vascular plants are used for medicinal purposes, and approximately 180 taxa 
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have been estimated as putative medicinal species (96% dicotyledons and 4% monocotyledons). The plants belong to 
c.140 genera of about 55 families of dicotyledons and 6 families of monocotyledons. 
Guinea-Bissau’s phytotherapeutic heritage was further developed and enriched by the knowledge brought by various 
ethnic groups that migrated to this region from other areas, including Senegal, Sudan, and the Sahara region. Despite 
its small surface area, the territory boasts a great ethnical diversity composed of approximately 30 groups, some of 
which are discussed here, each with its own culture, beliefs and ways of appropriating nature. 
In view of the rapid social changes taking place in West Africa over the last few decades, and the likely dispersion and 
loss of the region’s specific phytotherapeutic heritage, the paper intends to provide an overview of medicinal plants still 
used by different communities in Guinea-Bissau in order to encourage further research on this issue to confirm the data 
presented here. 
 

RECONHECIMENTO BOTÂNICO DA GUINÉ-BISSAU: ESTUDOS E MISSÕES DO IICT 
Luís Catarino.lmfcatarino@gmail.com 
Maria Manuel Romeiras. mromeiras@iict.pt 
Maria Cristina Duarte

. 
mcduarte@iict.pt

 

 

O estudo da flora e vegetação da Guiné-Bissau por investigadores portugueses iniciou-se no século XIX e foi 
intensificado em meados do século XX. Desde a década de 1930 até à independência do país em 1974 foram realizados 
numerosos trabalhos no âmbito da taxonomia vegetal, ciências florestais, etnobotânica e fitossociologia. 
Após a independência da Guiné-Bissau, a exploração botânica e o estudo da vegetação tem sido prosseguida sob a 
forma de projetos de cooperação envolvendo instituições locais, quer estatais, como o INPA, o INEP, a DGA, a SEADD, 
quer organizações não governamentais, nomeadamente AD, IUCN e Tiniguena. Vários projetos têm sido também 
executados em colaboração com entidades nacionais, como o IPAD, a APA e o ICNB. 
Mais recentemente têm sido executados projetos e consultorias no âmbito da ecologia da vegetação, cartografia do 
coberto do solo e quantificação da biomassa e do carbono armazenados na vegetação florestal da Guiné-Bissau. O IICT 
tem participado igualmente em atividades de monitorização de ecossistemas, em particular mangais e florestas 
costeiras. 
Algumas atividades em execução estão relacionadas com a avaliação dos impactes sociais e ambientais da expansão da 
cultura do cajueiro, o conhecimento e validação das propriedades das plantas úteis, nomeadamente das usadas com 
fins medicinais e a gestão sustentável dos recursos naturais em particular da vegetação florestal. 
A capacitação tem sido também uma vertente importante do trabalho desenvolvido pelo IICT em colaboração com 
entidades guineenses, nomeadamente através de estágios de curta e média duração no IICT, em cursos de curta 
duração na Guiné-Bissau, da formação durante as missões de trabalho de campo, da co-orientação de dissertações de 
estudantes guineenses em universidades portuguesas e da organização de seminários e workshops de divulgação de 
resultados de projetos em Bissau. 
Nesta comunicação referem-se alguns dos contributos mais significativos para o conhecimento da diversidade e 
ecologia vegetal da Guiné-Bissau com a participação de investigadores do IICT. 
 
 
CONTRIBUIÇÃO DO IICT PARA O CONHECIMENTO E PROTECÇÃO DA FAUNA TERRESTRE NA GUINÉ-BISSAU 
Luís F .Mendes. luis.mendes@iict.pt  
Fernanda Rosa 

 
A Secção Zoológica da Junta de Investigações do Ultramar (JIU), actual Unidade de Zoologia do Jardim Botânico Tropical 
do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), foi criada em 1944, tendo o primeiro Diretor do Centro de 
Zoologia, Fernando Frade, sido nomeado em 1948.  
Durante os seus 64 anos de actividade, a actual unidade de Zoologia teve a colaboração de uma vintena de 
investigadores e de outros tantos estagiários em áreas tão diversas, como Vertebrados, Entomologia Fundamental, 
Parasitologia, Apicultura e Luta Biológica.  
Como resultado da investigação desenvolvida na Guiné-Bissau (antiga Guiné Portuguesa), foram publicadas por esses 
investigadores cerca de 200 contribuições para o conhecimento da Zoodiversidade do país. O valor médio de 
publicações por investigador foi de 11 obras, tendo-se destacado João Tendeiro, seguido de Fernanda Rosa e Luís 
Mendes. 
Tais publicações aportam, para além de umas largas dezenas de novidades faunísticas e de trabalhos sobre ecologia, a 
descrição de 64 espécies e subespécies novas para a Ciência. 
De um modo geral, os estudos desenvolvidos fundamentaram-se em trabalho de campo acompanhado pela colheita de 
exemplares da maior parte dos grupos mencionados anteriormente, os quais fazem actualmente parte das colecções 
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zoológicas do IICT (CZ) com vários milhares de exemplares, constituindo a colecção de referência mais completa deste 
país. Destas, a colecção Entomológica é digna de especial atenção, pois envolve o resultado de colheitas seriadas numa 
área protegida, o Parque Natural da Lagoas de Cufada, corroborando o conhecimento da marcante diversidade 
ecológica e taxonómica ali existente. 
Apesar de todo o conhecimento já adquirido sobre este país, existem ainda áreas e épocas do ano pouco ou mal 
conhecidas, no que respeita à sua zoodiversidade, pelo que a Guiné-Bissau continua a ser alvo de grande interesse, o 
que tem vindo a manifestar-se pelos projectos em curso e pela elaboração de novas linhas de estudo. 
 
 
SOBRE OS SATURNIIDAE (LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA) DA GUINÉ-BISSAU 
Luis F. Mendes. luis.mendes@iict.pt  
A. Bivar de Sousa  

 
Um único Saturniidae, Imbrasia epimethea (Drury, 1772), é conhecido até ao presente na Guiné-Bissau. Os trabalhos 
em curso mostram que no país ocorrem além dessa espécie, outras 25-30, pertencentes a 14 géneros, na maioria 
conhecidos já dos países vizinhos (Senegal, Gâmbia e Guiné). Tal demonstra uma baixa diversidade específica em 
relação à conhecida da Região Afrotropical e mesmo à da África Ocidental, mas uma diversidade genérica alta 
relativamente ao que se sabe aí ocorrer.  
 
 
DADOS PRELIMINARES SOBRE OS INSETOS DO PARQUE NATURAL DAS LAGOAS DE CUFADA (GUINÉ-BISSAU). O 
ARMADILHAMENTO LUMINOSO. 
S. Consciência  
Luis F. Mendes. luis.mendes@iict.pt  
A. Bivar de Sousa  

 
Com base no material obtido por armadilhamento luminoso realizados em três meses distintos no Parque Natural das 
Lagoas de Cufada (10709 exemplares pertencentes a 1034 morfospécies), analisam-se o modo como as populações 
presentes respondem à luz, temperatura e humidade relativa ao longo da noite, quais os grupos dominantes e quais a 
diversidade (variedade de espécies presente) e a equatibilidade (padrão de distribuição dos indivíduos pelas espécies 
existentes) dos insetos na zona central do Parque. 
 
 

INTERACÇÕES AMBIENTE, ANIMAIS DOMÉSTICOS, PARASITAS NA ILHA DE SANTIAGO (CABO VERDE)* 
M. Virgínia Crespo. maria.virginia@esa.ipsantarem.pt  
Fernanda Rosa. fhjrosa@gmail.com  

 

Em Cabo Verde, e em particular na Ilha de Santiago, a localização geográfica e a colonização humana tiveram como 
consequência a introdução de uma grande diversidade de espécies com diferentes origens zoogeográficas, 
nomeadamente de vertebrados e dos seus parasitas.  
As parasitoses formam um sistema complexo, no qual o hospedeiro vertebrado (HV), o parasita e, quando existem, o 
seu vetor ou hospedeiro intermediário (HI), estão condicionados por interacções dinâmicas entre si e o meio ambiente. 
Nas doenças provocadas por trematódeos, parte do ciclo biológico destes parasitas processa-se em moluscos 
gastrópodes aquáticos, HI, condicionados pela presença de água doce. Estão, assim, mais dependentes da repartição 
espacial, do regime anual e da variabilidade inter-anual das precipitações e do volume e escoamento hídricos 
superficiais.  
Entre 1994 2009, reconheceram-se 23 ecossistemas aquáticos dulçaquícolas com condições bio e edafo climáticas para 
a instalação e a subsistência de populações de moluscos, tais como Lymnaea natalensis (Lymnaeidae) e Bulinus forskalii 
(Planorbidae), responsáveis pelos ciclos de vida e sobrevivência de alguns parasitas, nomeadamente as espécies 
africanas residentes Fasciola gigantica e Schistosoma bovis. A importância daqueles reflete-se nos valores de 
prevalência intra-molusco de 6,15% e de 18,23%, e nos bovinos, seus HV preferenciais, de 50,00% e 6,67%, 
respectivamente.  
A transmissão dos parasitas é facilitada pela grande mobilidade ou pela capacidade de flutuação evidenciada pelas 
cercárias emitidas ou recentemente enquistadas, pelo comportamento dos HV, pela escassez das colecções de água e 
pela dependência destes recursos. Por outro lado, a antropização destas colecções, associada a alterações climáticas 
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locais tem contribuído para um decréscimo do número de biótopos dulçaquícolas, de cerca de 50,00% no total dos 
biótopos identificados nas últimas quatro décadas. 
Assim, a alteração do padrão de contacto das populações com as colecções de água de escoamento superficial, por 
modificações introduzidas ou em fase de implementação, tendo em vista a racionalização da utilização dos escassos 
recursos hídricos, irá continuar a repercutir-se numa diminuição, quer dos biótopos de Fasciola gigantica/Lymnaea 
natalensis, e de Schistosoma bovis/Bulinus forskalii, quer das infecções nas populações de hospedeiros vertebrados 
simpátricas.  
*Estudos financiados pela JNICT (1993, 1994), pelo Instituto da Cooperação Portuguesa (1995-1999) e pelo GRICES 
(1999). 
 
 
DIVERSIDADE PARASITÁRIA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES NA GUINÉ-BISSAU:  
OS ÚLTIMOS 22 ANOS 
Fernanda Rosa. fhjrosa@gmail.com  

Maria Virgínia Crespo.maria.virginia@esa.ipsantarem.pt  

 

A importância e o interesse pela diversidade parasitária, sua distribuição espacial e evolução temporal em diferentes 
ecossistemas, assim como a sua interacção com diferentes hospedeiros, aumentou nas últimas décadas, especialmente 
quando estão envolvidos temas como a protecção e conservação de ecossistemas, o uso sustentável de recursos 
naturais e a protecção da saúde das populações residentes. Para além disto, a introdução recente do conceito de 
medicina conservativa, no qual a saúde do meio ambiente, animais e homem é considerada como um todo, veio 
reforçar aquele interesse. 
Durante 1990, num contexto de contaminação ambiental por parasitas, com especial relevância para as espécies 
zoonóticas, a equipa do IICT e os seus colaboradores têm vindo a estudar na Guiné-Bissau a fauna parasitária em 
hospedeiros domésticos e silvestres, nomeadamente em Rodentia1 (Thryonomys swinderianus, Cricetomys gambianus, 
Arvincanthis niloticus, Rattus rattus e Praomys (Mastomys) sp.), Arctyodactyla1,2,3,4 (Bos taurus, Cephalophus rufilatus e 
Tragelaphus s. scriptus), Carnivora1 (Canis familiaris e Genetta pardina pardina), Primates não-humanos1 (Cercopithecus 
mona campbelli, Chlorocebus aethiops sabaeus, Papio cynocephalus papio e Procolobus badius temminckii) e 
Testudines1 (Kinixys belliana nogueyi), como contributo para o conhecimento da distribuição geográfica, interacção 
parasita-hospedeiro e dos desequilíbrios individuais e populacionais que podem causar. Os parasitas identificados 
incluem-se em diferentes grupos (Platyhelminthes, Nematoda, Protozoa, Insecta - Diptera e Siphonaptera, Arachnida - 
Mesostigmata e Ixodida, e Pentastomida), tendo-se acrescentado 18 espécies para fauna parasitária da Guiné-Bissau, 
em sete hospedeiros vertebrados, das quais pelo menos 12 (66,67%) são espécies zoonóticas ou potencialmente 
zoonóticas. Estes estudos foram a base da apresentação de duas teses de mestrado, 12 artigos e 14 comunicações em 
reuniões científicas nacionais e internacionais.  
Os estudos sobre a fauna parasitária na Guiné-Bissau irão prosseguir baseados em projectos em curso1,4 e em 
submissão, e o interesse na sua continuidade reside, não só no conhecimento e distribuição da fauna parasitária, mas 
também na importância da sua transmissibilidade entre animais domésticos e silvestres e homem e da contaminação 
ambiental, o que contribui para uma degradação das condições de saúde dos ecossistemas e das diferentes populações 
que nele coabitam.  
1 “Estudos da fauna parasitária em animais domésticos e silvestres, e sua repercussão em saúde no PNLC” integrado no 

Estudo do Parque Natural das Lagoas de Cufada, com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento e Fundação Portugal África. 
2
 “Estudo sobre a esquistossomose por Schistosoma bovis nos bovinos da República da Guiné-Bissau” e “Estudo dos 

helmintes gastrintestinais e hepato-biliares, com especial relevância para Dicrocoelium hospes em bovinos da República 
Guiné-Bissau”, financiados pelo Instituto da Cooperação Portuguesa e Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa. 
3 “Aspectos etiológicos e ecológicos das trematodoses nos bovinos da Guiné-Bissau”, com financiamento da Fundação 

Calouste Gulbenkian e Instituto de Investigação Científica Tropical. 
4 Projecto FCT PTDC/SAU-ESA/72146/2006 “Dinâmica das doenças parasitárias emergentes de ecossistemas 
dulçaquícolas na bacia hidrográfica do Rio Geba (República da Guiné-Bissau)”. 
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FACTORES AMBIENTAIS RELACIONADOS COM OS HABITATS DOS MOLUSCOS VECTORES DE DOENÇAS PARASITÁRIAS 
NA GUINÉ-BISSAU* 
Maria do Carmo Nunes. mcarmonunes15@gmail.com 
Fernanda Rosa. fhjrosa@gmail.com  
Fernando Lagos Costa. flcosta1955@gmail.com  
António Jorge de Sousa. ajsousa@ist.utl.pt    

 
Os parasitas dependentes de moluscos de água doce provocam doenças, como o esquistossomose, com grande 
impacto na saúde humana e animal nos países em desenvolvimento, como é a Guiné-Bissau. A avaliação da distribuição 
e o estudo dos aspectos ecológicos destes moluscos, é de grande importância para que se possa interpretar 
correctamente o papel que desempenham, como hospedeiros intermediários, na transmissão daquela doença e se 
providenciem as adequadas medidas de controlo. Estes estudos são produzidos com base em modelos espácio-
temporais sobre a dinâmica destas doenças parasitárias e dos factores ambientais relacionados com a sazonalidade dos 
ecossistemas aquáticos e com a distribuição e o ciclo de vida destes moluscos. Estes factores incluem, principalmente, 
elementos climáticos, como precipitação, temperatura, humidade relativa do ar, propriedades físico-químicas dos 
corpos de água, altitude e coberto vegetal.  
Neste estudo apresentam-se alguns resultados dos levantamentos malacológicos e ambientais, efectuados na bacia do 
Rio Geba em 2009 e 2010, e do processamento de informação de detecção remota, utilizada para a caracterização 
ecológica dos habitats dos moluscos e dos corpos de água. A análise da associação entre as propriedades físico-
químicas da água, com a presença destes moluscos e com a tipologia dos corpos de água foi obtida por estatística 
multivariada, respectivamente, através da análise em componentes principais e da classificação ascendente 
hierárquica.  
As imagens do satélite Landsat, multitemporais permitiram cartografar os corpos de água e produzir índices de 
vegetação e de solo, relativos à época seca e húmida, para avaliar a relação entre a presença destes moluscos com as 
variáveis obtidas das imagens de satélite, tendo em vista a delimitação das áreas e períodos de ocorrência de infecção.  
O Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitiu integrar toda a informação ambiental, malacológica e das infecções 
parasitárias, identificadas em crianças e em bovinos, com a cartografia de base (rios, estradas, altimetria e localização 
dos biótopos), e a distribuição da população humana e animal. Com a visualização e sobreposição de todos os temas é 
possível efectuar uma análise espacial com todas as variáveis e relacionar a ocorrência daqueles moluscos com os 
aspectos ecológicos mais relevantes. A modelação geoestatística está a ser utilizada para estimar a presença destes 
moluscos e a prevalência de infecção, tendo em vista cartografar as áreas e identificar os períodos de risco para as 
populações humanas e animais. 
* Estudo realizado no âmbito do projecto - FCT PTDC/SAU-ESA/71246/2006. 
 

DISTRIBUIÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL DA PRECIPITAÇÃO NA FACHADA ORIENTAL DA ILHA DE SANTIAGO (CABO VERDE) 
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Fernando Lagos Costa. flcosta1955@gmail.com   
António Jorge de Sousa. ajsousa@ist.utl.pt     

 
Em Cabo Verde, um país de características semi-áridas sahelianas, onde predominam as culturas de sequeiro, o 
conhecimento da distribuição espacial da precipitação é importante para a produtividade agrícola e o desenvolvimento 
rural. 
A precipitação neste arquipélago tem vindo a ser alvo da maioria dos estudos climáticos, sendo a Ilha de Santiago 
objecto da maioria dos trabalhos. No entanto, a avaliação da distribuição espacial da precipitação, à escala regional e 
local é parca, assim como os estudos da análise de valores extremos e da intensidade da precipitação. 
Em Cabo Verde, durante os três meses da estação húmida (Julho, Agosto e Setembro), os episódios chuvosos ocorrem 
num escasso número de dias, na forma de aguaceiros intensos e concentrados, responsáveis por uma erosão hídrica 
activa, que cobre extensas áreas conduzindo à degradação do solo. Devido à grande irregularidade topográfica a 
distribuição e intensidade das chuvadas têm uma grande variabilidade espacial, que se torna fundamental avaliar para 
compreender a sua diversidade regional. 
No presente estudo pretende-se divulgar os principais resultados obtidos de vários trabalhos sobre a distribuição 
espacial e temporal da precipitação e a determinação dos seus valores extremos, na fachada oriental da Ilha de 
Santiago, efectuados com base nos valores medianos da precipitação, relativos a um período de 20 anos, de 77 postos 
udométricos. 
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A modelização da precipitação foi realizada por métodos geoestatísticos, de krigagem e de co-krigagem, recorrendo à 
variável auxiliar altitude, correlacionada com a precipitação, obtida do modelo digital de terreno (MDT). Além disso, foi 
efectuada krigagem morfológica, sobre a variável indicatriz, que permitiu cartografar as áreas onde a precipitação 
atinge valores extremos, acima de determinados limiares, produzindo mapas de probabilidades desses valores 
extremos e determinar as zonas de incerteza em torno das manchas obtidas de cada limiarização. A cartografia dos 
valores estimados foi produzida com a integração dos resultados num Sistema de Informação Geográfica (SIG).  
A cartografia dos valores estimados mostra que as precipitações mais elevadas ocorrem nos sectores das cabeceiras, a 
oeste e na região mais a sul e sudeste, enquanto as mais baixas se encontram nas regiões próximas do litoral, na zona 
leste. Os valores mais elevados relacionam-se com as maiores altitudes e com as vertentes mais expostas aos fluxos 
pluviogénicos de nordeste. Verifica-se ainda que, o maior número de dias com chuva e a maior intensidade 
pluviométrica não ocorreram nos locais mais pluviosos. Na realidade, as maiores intensidades pluviométricas e o maior 
número de dias de precipitação observam-se nas vertentes orientais dos maciços montanhosos mais elevados, onde se 
localizam as cabeceiras das principais bacias, bem como os primeiros alinhamentos de relevo do sector mais a sul, mais 
directamente expostos aos fluxos pluviogénicos de nordeste. 
 
 
AS GRAMÍNEAS DA ÁFRICA OCIDENTAL COMO MODELO DA ADAPTAÇÃO DAS PLANTAS A ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
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As gramíneas (Poaceae) são um grupo de plantas que, pela fácil dispersão, estão presentes em quase todos os tipos de 
ecossistemas, desde estepes, prados e savanas (dominados por espécies deste grupo) até às florestas densas (ainda 
que em número reduzido). A sua diversidade taxonómica, que ultrapassando as 10 000 espécies a nível mundial as 
coloca entre as maiores famílias botânicas, e a capacidade de ocuparem uma grande diversidade de condições 
ecológicas torna-as potenciais indicadores universais na avaliação e monitorização de impactos de alterações de 
natureza biótica ou abiótica.  
Em anteriores trabalhos realizados na Guiné-Bissau (Duarte et al. 2000) foram caracterizadas as relações entre vários 
tipos de ecossistemas (savanas, florestas abertas, florestas densas, galerias florestais, palmares, lalas, lagoas e charcos, 
zonas salgadas, culturas de “bolanha”, culturas sequeiro e locais ruderalizados) e as espécies de gramíneas presentes. 
Esta análise tornou já evidente a especificidade de algumas espécies (apenas presentes em tipos particulares de 
comunidades) e a plasticidade de outras (comuns em vários ecossistemas). Também a comparação dos elencos 
florísticos, no relativo às gramíneas, entre as regiões fitocorológicas estabelecidas por White (1983) para a África 
Ocidental, que obviamente reflectem as características macroclimáticas subjacentes, revelou as potencialidades deste 
grupo taxonómico no estabelecimento de afinidades entre as várias regiões. 
Através da identificação de grupos funcionais dos cerca de 150 taxa de gramíneas inventariados para este território 
espera-se contribuir para interpretar a dinâmica entre os vários ecossistemas, tendo em conta as perturbações 
antrópicas que podem estar na origem dessa dinâmica quer estejam relacionadas com a gestão do solo e vegetação 
(e.g. actividades agrícolas, pastorícia, queimadas) quer com o macro e microclima.  
A identificação de grupos funcionais com base em características específicas de vária natureza (e.g. sistemáticas, 
morfológicas, reprodutoras e fisiológicas) pode, em análises globais, ajudar a superar as dificuldades colocadas pelas 
especificidades das floras regionais, controladas por questões fitogeográficas. Esta abordagem poderá contribuir para, a 
uma escala mais global, prever e monitorizar fenómenos de desertificação.  
 
 

A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DA PRAIA 
José Eduardo Ventura. je.ventura@fcsh.unl.pt  
Euclides dos Santos.euclidessantos01@hotmail.com  
Adilson Cabral. Kabral1@hotmail.com  
 

Cabo Verde sendo um arquipélago insular, enfrenta vários problemas ambientais. Segundo o plano de Gestão de 
Resíduos, em Dezembro de 2003, a quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) produzido a nível nacional era de 
101.000 toneladas/ano, equivalente a uma capitação de 600 gramas/dia.  
A falta de infra-estruturas de saneamento, a deficiente formação das populações e a falta de definição de normas 
ambientais controladoras da actuação das empresas comerciais e industriais, contribuem para a acumulação de 

resíduos sólidos e líquidos poluentes no solo, com destaque para os de origem urbana.  
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A deficiente gestão dos resíduos sólidos na Cidade da Praia foi e continua a ser o “calcanhar de Aquiles” dos órgãos 
municipais e dos munícipes contribuindo para a poluição ambiental e visual. A cidade não dispõe de aterro sanitário, e 
a deposição final dos RSU é feita numa lixeira a céu aberto com subsequente queima, constituindo um foco de poluição 
e uma séria ameaça à saúde pública. 
Perante essa situação, a construção de um aterro sanitário constitui uma mais-valia à gestão dos resíduos. Dentro do 
leque de soluções para o tratamento dos RSU possíveis de viabilizar, o aterro sanitário é e será sempre, uma 
componente essencial de um Sistema de Gestão Integrada de RSU e uma solução omnipresente, quer no fim da linha 
como complemento indispensável de outros processos de tratamento de RSU, quer como solução única de tratamento 
(Levy e Cabeças, 2006).  
No entanto, a localização de uma infra-estrutura deste tipo ao nível do município constitui um processo de 
planeamento complexo, pela necessidade de compatibilizar as variáveis sociais, ambientais e económicas, o que requer 
uma análise criteriosa destes parâmetros no intuito de mitigar impactos ambientais e socioeconómicos. No que diz 
respeito aos problemas de localização a correcta utilização das ferramentas dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) pode ser de extrema utilidade pois a sua capacidade para integrar um grande volume de informações espaciais, de 
diversa natureza, torna-os num instrumento fundamental de auxílio à tomada de decisão por parte das autoridades 
municipais. 
O trabalho faz uma análise da problemática dos resíduos sólidos urbanos (RSU) na Cidade da Praia, focando a evolução 
das políticas adoptadas, a situação actual e as perspectivas para o futuro. Em relação ao futuro serão apresentados dois 
possíveis cenários: um optimista, com adopção de medidas e políticas eficazes de gestão dos RSU que inclui a 
construção de um aterro sanitário e sua localização em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e um 
cenário pessimista, caso nada seja feito. 
  
 
ACÇÕES DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, NO ÂMBITO 
DA SEGURANÇA ALIMENTAR 
António Eduardo Leitão. antonio.leitao@iict.pt  

 
O autor passa em revista as assessorias técnicas dadas a três projectos implementados na Guiné-Bissau, com 
financiamento europeu, envolvendo Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) portuguesas 
e guineenses, no âmbito do desenvolvimento rural e da segurança alimentar. 
A primeira assessoria foi prestada ao “Programa de Desenvolvimento Comunitário de São Domingos – Kasumai”, 
promovido pela parceria entre as ONGDs portuguesas, Instituto Marquês de Valle Flôr e Associação para a Cooperação 
Entre os Povos, e a ONGD guineense Acção para o Desenvolvimento. Esta assessoria envolveu duas actividades: 
proposta de melhoria do processo de extracção e conservação do óleo de palma, com a realização de inquéritos para 
melhor se conhecer o processo tradicional de extracção e de comercialização do óleo de palma produzido em São 
Domingos e Cacheu; instalação de um laboratório de análises para avaliar a qualidade do óleo, em termos de acidez, 
teores de humidade e de impurezas, tendo sido dada formação em técnicas de análise a técnicos guineenses.  
A segunda colaboração foi prestada na área das tecnologias adequadas de transformação e conservação de produtos 
agrícolas ao projecto “Guiné-Bissau, Produtos, Técnicas e Saberes da Terra”, projecto liderado pelo Centro de 
Informação e Documentação Amílcar Cabral e tendo como parceiro guineense a ONGD Tiniguena, em que foi dada 
formação a associações de camponeses produtores de arroz, óleo de palma, piripiri, vinagre de lima e óleo amargo. 
Geograficamente as acções foram implementadas em diferentes localidades: Abu (Ilha Formosa, Bijagós), Nova Sintra e 
Berculom (Zona Verde), Cabedu e Calaque (Cantanhez). 
Por fim, a terceira colaboração foi dada ao projecto “Tebanke Urok: Desenvolvimento Comunitário no Grupo de Ilhas 
de Formosa, Guiné-Bissau”, liderado pelo Instituto Marquês de Valle Flor, tendo igualmente como parceiro guineense a 
ONGD Tiniguena, cujas actividades envolveram acções demonstrativas para melhorar a conservação de produtos 
piscícolas, por secagem solar e fumagem, assim como do óleo de palma, e propor soluções para construção e 
manutenção de canteiros para produção de sal. 
Destas actividades resultaram três monografias, “Manual de técnicas de transformação de produtos locais nas ilhas 
Urok: sal, pescado e óleo de palma”, “Processos de extracção e melhoramento do óleo de palma” e “Livro de receitas 
da cozinha da terra, Guiné-Bissau” (esta última da autoria de Fanceni Baldé). 
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