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Parole do Comum

130 mil contos para as reservas marinhas

onsidera
Marialva
Barbosa, uma das
mais importantes comunicólogas do mundo, que a comunicação constitui
a ciência do século XXI, não só
devido ao peso decisivo dos processos e das tecnologias de comunicação na transformação das
sociedades, mas também porque,
sendo ciência social aplicada, estabelece a ponte e dá conta das
interpelações nas quais se constituem os actores sociais. Estabelecer esta ideia não significa
grafar o que o espanhol Martin-Barbero designaria “comunicacionismo”, ou seja, de que a
comunicação constitui o motor
e o conteúdo último da interacção social. Seria isso esvaziar a
questão do poder e das desigualdades das relações sociais. Feita
esta primeira observação, devemos aqui desde logo reiterar que
a terceira edição desta revista de
dossiers jornalísticos, UniPalavra, que agora damos à estampa, constitui um instrumento
para alinhavar uma estratégia
que, como escreve o sociólogo e
respeitado teórico do campo de
comunicação Muniz Sodré, nos
permita fazer um “mapeamento
completo da situação, capaz de
fornecer indicações quanto à escolha racional a se fazer em cada
eventualidade possível” no que
tange à Reserva Marinha de Santa Luzia. Nestas páginas, que vos
convidamos a percorrer, centramo-nos no projecto “Desertas”
para a translocação das Calhandras, mas também olhamos a ilha
de Santa Luzia como um todo e

O financiamento total do projeto Desertas: Gestão Sustentável da Reserva Marinha de Santa Luzia situa-se em 130 mil
contos. A Fundação MAVA entra com 75 por cento do valor e o
restante vem das contribuições dos outros parceiros.
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O

financiamento
faz-se por parcelas anuais, de
acordo com as
atividades desenvolvidas durante um ano de ação. Pedro
Geraldes, técnico de conservação principal da SPEA, explica que ao fim de um ano
enviam um relatório financeiro e um relatório técnico
à Fundação MAVA, que são
comparados com o que estava previsto no orçamento e a

partir dali calcula-se a verba
que será necessária no ano seguinte. Além do financiador,
o projeto agrega três parceiros encarregues pela execução
das atividades pretendidas e
responsáveis por 25 por cento dos custos, que podem ser
compensados de maneiras
diversas. A Biosfera 1 é responsável por implementar e
executar as ações relacionadas com a biodiversidade de
Santa Luzia, disponibilizando

técnicos formados e voluntários para as acções no terreno durante todo o projeto. A
SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves,
por sua vez, coordena as atividades, nomeadamente as monetárias, nas relações com o
financiador e no fornecimento de relatórios. Auxilia ainda
na consultoria dos trabalhos
de biologia, atuando na parte mais técnica do processo
de translocação e reintrodu-

por: João Almeida Medina
-la quando trouxemos a São Vicente e levámos a Santo Antão
dezenas de produtores, decisores, médicos, psicólogos, jornalistas, para um colóquio sobre o
grogue, enquanto produto, e o
alcoolismo ao qual se associou
a Organização Mundial de Saúde, através dos seus escritórios
na Cidade da Praia. Fizemo-la
por missão académica e, sobretudo, de cidadania. Continuamos
agora com esta discussão sobre
o ambiente, o equilíbrio ecológico, na qual contamos com a primorosa parceria da Associação
Biosfera I. Abrimos mais esta
trilha, desejando que o caminho
se faça com ajuda destas linhas
aqui alinhavadas.
Boa leitura!

© Biosfera 1

em várias dimensões: histórica,
ambiental, ecológica, turística,
segurança, vigilância. Não constitui a nossa intenção esgotar
nenhum tema. Trata-se de um
exercício, e apenas um exercício,
de estudantes de jornalismo da
Uni-CV, em São Vicente, cujo intuito eleva-se na direcção de um
acto que visa a compreensão e
propõe uma mudança de atitude.
A missão da UniPalavra sempre
se enformou neste sentido: lançar debates, estabelecer pontes
entre quem faz do trabalho um
modo de vida e os decisores. Fizemo-la quando deixámos as paredes da academia, atravessámos
o canal e a partir de Santo Antão propusemos uma troca séria
entre a produção responsável do
grogue e o alcoolismo. Fizemo-

por: Suíla Soares

Calhandra-do-Raso
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fase inicial e posteriormente
estes são incluídos na Função
Pública. Nessa altura, a DNA
e o Ministério do Ambiente
assumirão os salários, na sua
totalidade. “ Para não estarmos à espera dos processos
de contratação, começamos
logo a trabalhar com eles e a
meio do projeto eles são integrados como quadros na Função Pública. E esses trabalhos
são projectados para o futuro,
pois uma das preocupações do
projeto é que seja sustentável
futuramente”, esclarece o técnico. Em caso de necessidade
é possível estabelecer parce-

rias pontuais com instituições
capazes e competentes para
trabalhar e contribuir em determinadas acções. O projeto
Desertas: Gestão Sustentável
da Reserva Marinha de Santa Luzia teve o seu início em
2017 e tem uma uma duração
de três anos. Ao fim deste
período estipulado pretende
preservar a biodiversidade,
lidar com espécies invasoras
e proceder à translocação de
Calhandras. Ainda tem como
propósito comunicar e divulgar os valores da reserva à população cabo-verdiana, bem
como adquirir equipamentos

© Hellio & Van Ingen

ção das Calhandras em Santa
Luzia, assim como no combate às espécies invasoras. À
DNA, Direção Nacional do
Ambiente, cabe estabelecer
as regras de acesso à reserva
de Santa Luzia e contratar um
corpo de vigilantes, bem como
construir os abrigos para os
mesmos na ilha. É responsável também pela comunicação
com a Guarda Costeira e Polícia Marítima, entre outros
parceiros que possam contribuir na vigilância. Pedro Geraldes explica que o projeto é
responsável pelo pagamento
salarial dos vigilantes numa

FINANCIAMENTO

Santa Luzia vista desde o leste

© Hellio & Van Ingen

e construir infra-estruturas
para os vigilantes em Santa
Luzia, visando a prevenção da
caça ilegal de aves marinhas e
tartarugas.

Tartaruga Caretta caretta
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A MAVA foi fundada em
1994 por Luc Hoffmann, um
naturalista que acreditava que
a “conservação não é a proteção da natureza contra o desenvolvimento humano, mas
a preservação da vida apoiando sistemas e processos como
base para um desenvolvimento duradouro.” Esta Fundação atua essencialmente no
Mediterrâneo, no litoral da
África Ocidental e na Suíça
e mantém como objetivos a
prevenção da biodiversidade protegendo espécies emblemáticas e combatendo
ameaças, de forma a beneficiar as pessoas e a natureza.
A MAVA, como previsto no
início da sua fundação, concederá verbas até 2022 e no
momento trabalha somente
com parceiros de longa data.
SPEA, fundada em 1993, é

uma organização não-governamental de ambiente, também sem fins lucrativos, com
o objectivo de promover o estudo e a conservação das aves
e dos seus habitats em Portugal, com vista a garantir a
viabilidade do património natural. “No âmbito da colaboração com a Biosfera 1, foi
solicitada a participação da
SPEA no projeto, por parte
da MAVA, por dispôr de uma
maior dimensão, no que tange
à organização, e possuir mais
tempo de actuação no que diz
respeito aos objetivos pretendidos no projeto”, diz Pedro
Geraldes. Pretende-se um
projeto sustentável e que ao
fim dos três anos estipulados
seja capaz de continuar sem
ajuda de financiadores, com
todas as infra-estruturas desejadas adquiridas, prontas para
serem mantidas e conservadas
pelo Governo de Cabo Verde.
DNA é um órgão do Ministério do Ambiente, que é responsável por tudo o que está
relacionado com a conserva-

ção da biodiversidade, ambiente e áreas protegidas. “A
Reserva Marinha de Santa Luzia é gerida pela DNA. Todos
os projetos que entram em
Cabo Verde, para serem executados nesta ilha ou em qualquer outra, têm de ser aprovados pela DNA. No projeto
Desertas, em particular, somos parceiros de execução”,
explica Silvana Roque.
Biosfera 1 é uma associação
nacional, não-governamental e sem fins lucrativos, que
nasceu em 2006 com a finalidade de preservar o ambiente.
A Biosfera 1 é reconhecida
pela sua intervenção direta no
terreno, desenvolvendo campanhas e projetos que possam atuar de imediato para a
conservação dos ecossistemas
marinhos e costeiros de Cabo
Verde. A associação também
pretende contribuir para a
consciencialização do património, sensibilizando a sociedade cabo-verdiana a proteger
o seu ambiente circundante.
UNIPALAVRA
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Calhandra do Raso

De quase extinta a voos tranquilos

gos anos de seca, que aliás são
frequentes em Cabo Verde, põem
em risco a continuidade da espécie. Por outro lado, nos anos em
que se regista mais chuva, como
se pode observar de 2009 a
2011, o número de aves tende
a aumentar. Isto deixa transparecer a dependência das chuvas e o quão frágil é a sobrevivência da Calhandra do Raso.
A população total, segundo

estimativas do investigador
Mike Broke, da Universidade
de Cambridge (2018), situa-se à volta de 1400 indivíduos.
Até abril de 2018, a Calhandra
encontrava-se confinada ao pequeno ilhéu Raso, de 6 Km2, o
que se traduz numa das mais pequenas distribuições de aves em
todo o mundo. Esta condição,
de uma única população num
espaço reduzido, deixa-a numa

Praia do Portinho
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NOVA
LARGADA
PARA A ESPÉCIE

Calhandra-do-Raso

posição de vulnerabilidade. As
alterações climáticas podem retardar as chuvas, o que causaria
sérios problemas à nidificação
das aves. Eventos como furacões
(furacão Fred 2015) e ciclones
podem igualmente arruinar uma
população em minutos. Por outro lado, predadores naturais
como os corvos, os falcões e os
lagartos, que fazem parte da fauna local, também representam
perigo, pois estão no topo da
cadeia alimentar do ilhéu. Neste
contexto, tornam-se imprescindíveis ações, tais como as que
a Biosfera1 e os seus parceiros
implementam em prol da proteção de espécies em risco como a
Cagarra e as tartarugas marinhas,
e, recentemente, a transferência
de Calhandras do ilhéu Raso
para a ilha de Santa Luzia. Este
processo de translocação nasceu
da parceria entre a Biosfera1, a
DNA e a SPEA, com o financiamento da Fundação MAVA.
Após cinco anos de estudos em

grupo, ambientalistas e biólogos
chegaram à conclusão que a transferência para Santa Luzia aumentaria as chances de sobrevivência
da espécie. Paul Donald, ornitólogo responsável pelo estudo, entende que o habitat da ilha é perfeito, pois Santa Luzia é “grande
o suficiente” - e desabitada - para

receber uma população e, além
disso, a Calhandra já lá existia
antes da presença humana. Outro fator interessante é a proximidade do ilhéu Raso. Cerca de
20km, o que permite uma curta
viagem de barco, com o menor
incómodo possível para as aves,
facilitando a sua realocação.

Calhandra-do-Raso
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O livro “Cabo Verde, História Natural das Ilhas Desertas” cimenta
que a situação dessa ave de pequeno porte, pertencente à família das lavercas, era preocupante.
Para pesquisadores como Paul
Donald, estas variações populacionais regem-se pelo maior ou
menor volume de precipitação
durante o ano, “que é um pré-requisito para a reprodução”. Lon-

Dados pessoais de Dr. Mike Brooke

© Bob Lima

A

Calhandra
do
Raso, uma das
aves mais raras
do mundo, esteve em perigo de desaparecer.
Em dezembro de 2004, os
números eram de apenas 65
no ilhéu Raso. Um ano mais
tarde, observou-se o aumento
para cerca de 130 indivíduos.
A partir de 2010, a população cresceu, passando de 490
para 1560 aves em 12 meses.

por: Carlos Alves

©Zé Pereira

Luta que salvou Cagarra
Cagarra-de-Cabo-Verde

Ave endémica da ilha de Santa Luzia, Cagarra-de-Cabo-Verde esteve em risco de extinção devido à caça desenfreada. Só uma ação contundente por parte das autoridades travou os pescadores de Sinagoga, Calhau e São
Pedro, que durante anos colocaram a espécie em risco.

A

s primeiras denúncias
de caça surgiram da
associação ambientalista Biosfera 1,
quando deparou-se com a matança de milhares de cagarras no
Ilhéu Raso, em outubro de 2007.
Munida de todos os recursos
para a operação, a ONG solicitou ao Estado uma autorização
para travar a caça à espécie. Mesmo com as verbas garantidas e
o apoio das Forças Armadas de
Cabo Verde, o Governo negou
o pedido sob a justificativa de
que o número de caça era em
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por: Larén Gomes
torno de duzentas aves e que
isso servia para sustentar uma
antiga tradição. Começava ali
uma longa batalha. A associação
arregaçou as mangas e partiu
para a ilegalidade. A equipa da
Biosfera 1, constituída por dois
cabo-verdianos e um português,
seguia para o ilhéu Raso com o
objetivo de filmar toda a atividade de caça das Cagarras e assim
mostrar ao mundo que, caso não
se tomassem medidas urgentes,
a extinção desta ave endémica nidificante parecia iminente.
Disfarçados de turistas, conse-

guiram filmar a matança de dez
mil aves, um número que viria
a comprovar de uma vez por
todas a necessidade de se atuar
no combate à caça da Cagarra.
Estas filmagens causaram tanto impacto que resultaram num
documentário e num conjunto
de fotografias elucidativas que
percorreram o mundo.
Em virtude dessa descoberta, considera-se a Biosfera 1
“inimiga
do
Estado”.
Título este atribuído porque a
associação acusou as autoridades
cabo-verdianas de inércia.

Cagarra-de-Cabo-Verde

De inimiga a medalhista
Entretanto, a repercussão das
filmagens e das fotos pelo mundo fez com que o Estado de
Cabo Verde, em 5 de junho de
2008, através do Ministério do
Ambiente, condecorasse a mesma associação com a medalha
de mérito pelos serviços prestados em nome do ambiente
cabo-verdiano. O Estado passou
a apoiar a associação e atribuiu a
licença para atuar na reserva de
Santa Luzia e ilhéus. A partir deste momento foram implementadas atividades de sensibilização
contra a apanha da Cagarra.
De agosto a setembro de 2008,
a Biosfera 1 conseguiu impedir
a captura de juvenis de Cagarra
fazendo vigília no Ilhéu Raso.

A caça descontrolada da espécie aproximava-se do fim, numa
luta que ganhou o apoio da então Direção Geral do Ambiente,
da Polícia Marítima e das Forças
Armadas de Cabo Verde.
Em novembro de 2008, a
Biosfera 1 realizou expedições
dando a conhecer a fauna e flora da Reserva Marinha de Santa
Luzia e Ilhéus, assim como os
resultados da campanha contra a
caça de Cagarras na reserva, que
durou até abril de 2009.
Cerco
Foram introduzidas medidas de
segurança mais apertadas. Por
lei, a Capitania dos Portos de
Barlavento proibiu o transporte
de passageiros em embarcações
de pesca artesanal para quaisquer

ponto da Reserva de Santa Luzia,
ilhéus Branco e Raso. Mesmo se
estiver autorizado o acesso à Reserva, as regras estipuladas asseguram que todas as viagens deverão ocorrer em embarcações
apropriadas e com condições
mínimas de segurança.
Em Santa Luzia como nos ilhéus
Branco e Raso existem zonas
identificadas pelos pescadores e
aproveitadas pelos utilizadores
para o desembarque. As zonas
estão localizadas ao Sul, mais
propriamente no Portinho, zona
da praia da Francisca. Outra
zona de desembarque fica em
“Agua Doce“ ao Norte da ilha.
Nos ilhéus, as zonas do sul são
as mais apropriadas, logo, as
mais recomendadas.
UNIPALAVRA
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Outras espécies em risco

Verde, a densidade populacional diminui ano após ano. É encontrado em um número maior
nas zonas litorais e encostas,
onde se alimenta exclusivamente de peixes que captura no mar.
A ameaça mais preocupante para
o Guincho, ao nível nacional,
deve-se à perseguição humana,
pelo roubo de ovos e crias dos
ninhos. A mortalidade está também associada ao emaranhamento por asfixia ou amputação nos

A reserva marinha de Santa Luzia e seus ilhéus mostra-se rica
em espécies de fauna e flora endémicas. Contudo, várias dessas espécies encontram-se em risco eminente de extinção, colocando em perigo a biodiversidade desta reserva.
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lação diminuiu devido à presença humana, que ditou o seu fim.
A Cagarra esteve pelo mesmo andar. Perseguida pelos
pescadores durante anos, só
uma vigilância forte conseguiu salvar a espécie. Hoje encontra-se protegida por lei.
A Calhandra do Raso também
ilustra esse cenário de risco
de extinção. É uma presa fácil

para os predadores por fazerem os seus ninhos no solo ou
sob pequenos arbustos. Todas
as espécies de répteis endémicas das Desertas têm categorias de ameaça desfavoráveis e
correm o risco de desaparecer
face às ameaças mencionadas.
O Guincho é outra espécie em
risco. Presente em Santa Luzia e em todas as ilhas de Cabo

© Hellio & Van Ingen

A

ação do Homem, as
condições climatéricas e a introdução
de animais predadores como ratos e gatos ameaçam muitas espécies. É o caso
do Lagarto Gigante de Cocteau, que se encontra totalmente extinto. A espécie existiu em
grande escala nos ilhéus Raso e
Branco. Com o tempo a popu-

Osga Tarentola raziana

elevado número de ovos e filhotes são roubados e capturados,
o que acentua ainda mais o risco de extinção. O Rabo-de-Junco segue a mesma tendência.
A reinserção das espécies em outros habitats, a remoção das espécies predadoras como os gatos e
os ratos e a limitação da presença
humana na reserva apresentam-se como caminhos delineados
para salvar as espécies em risco na
reserva marinha de Santa Luzia.

© Nathalie Melo

por: Dircilene Lopes

ninhos por material lançado nos
oceanos. Se antes o mar fornecia
espinhas, algas e gravetos para
construírem os seus ninhos, agora fornece linhas de pesca e plásticos. O resultado é devastador.
Os filhotes de Guinchos não
conseguem atingir a idade adulta.
O Alcatraz está igualmente vulnerável. Esta ave existe em um
número reduzido no ilhéu Raso,
nas ilhas de Santiago, Brava e
Boavista. Todos os anos um

Santa Luzia vista das Dunas e acampamento Francisca

UNIPALAVRA

11

REPORTAGEM

A mudança de estatutos de Santa Luzia apresenta efeitos positivos. A alteração de reserva integral para parcial propicia não só a
preservação ambiental da ilha, mas também a recolha de fundos
para a gestão da reserva. Só não se descartam danos ao ecossistema.

B

© Hellio & Van Ingen

Tartaruga Caretta caretta

parcial com usos diferenciados,
como é o caso, estamos a abrir
Santa Luzia para um leque de atividades que antes não eram permitidas e isto pode trazer alguns
danos para o ecossistema. Entretanto, existem diversos casos pelo
mundo em que isso tem acontecido e que conseguiram ultrapassar os impactos negativos. Penso
que aqui não é diferente, podemos ter a capacidade de aliar as
atividades e preservar a reserva”,

Pescadores praticando a pesca artesanal

12

UNIPALAVRA

diz o presidente da Biosfera 1.
Tommy Melo reconhece que
este novo estatuto veio dinamizar a ilha ao contrário do
antigo que nunca resultou.
Para a gestora da reserva de Santa Luzia e ilhéus, Silvana Roque,
os principais beneficiários com
a mudança de estatutos são os
pescadores que passaram a estar
em Santa Luzia de forma legal.
“Um dos ganhos é em relação
aos pescadores. Temos agora
um estatuto que é compatível
com a presença deles na ilha,
porque quando era uma reserva
integral a presença deles era considerada ilegal. Então, pelo menos, agora temos a legalidade na
permanência em Santa Luzia”,
revela Silvana Roque que vê na
alteração do estatuto da reserva
um meio de obter ganhos financeiros para a gestão da mesma.
A ilha de Santa Luzia constitui

© Hellio & Van Ingen

iólogo marinho e estudioso da ilha de
Santa Luzia, Rui
Freitas,
considera que a mudança de estatutos
para parcial é benéfica e compara Santa Luzia à reserva da
ilha da Madeira, em Portugal.
“Exemplos como da Madeira e
de outras pequenas ilhas mostram-nos que esta mudança é benéfica desde que todas atividades
sejam regulamentadas e certas
ações funcionem com fiscalização e regras de ocupação humana por unidade de tempo”, reflete Rui Freitas realçando o facto
de que qualquer cidadão nacional ou estrangeiro deve garantir a
oportunidade de conhecer a ilha.
Tommy Melo, biólogo e presidente da Biosfera 1, concorda
com Rui Freitas, mas admite que
esta mudança pode trazer danos ao ecossistema. No entanto,
Melo diz que o problema pode ser
resolvido com uma boa gestão.
“Quando transitamos de um
regime de reserva integral para

por: Ricénio Lima

Santa Luzia regista aumento
de ações ambientais
As ações de preservação ambiental em Santa Luzia registam um
aumento devido à alteração de
estatutos. São várias as iniciativas

Rabo-de-junco

levadas a cabo pela associação
ambientalista Biosfera 1 e pela
Direção Nacional do Ambiente
(DNA), que procuram preservar
o ecossistema da ilha e dos ilhéus.
Segundo Tommy Melo, as ações
desenvolvidas nas Desertas referem-se a conservação de aves
marinhas, das tartarugas, assim
como de ajudar as universidades nacionais e estrangeiras na
realização de estudos científicos.
Voluntários nacionais e estrangeiros, como estudantes, pescadores, associações ambientalistas
e a sociedade civil desenvolvem
campanhas de limpeza e atuam
na proteção das tartarugas

marinhas e de outras espécies.
Atualmente, a Biosfera 1 trabalha com ecossistemas e espécies
em perigo e na implementação
do projeto de restauração de
Santa Luzia. Este projeto consiste em reparar o terreno com
a retirada de espécies invasoras e com a reintrodução de espécies que foram eliminadas.
A última grande ação executada
em Santa Luzia foi a de translocação das Calhandras do Raso
para o Vale das Calhandras.
Esta ação contou com forte
envolvimento de investigadores e estudantes universitários.
Para o presidente da Biosfera

Alcatraz Sula leucogaster (adulto e cria)

UNIPALAVRA
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Estatuto parcial dinamiza Santa Luzia

uma reserva natural marinha
devido à sua elevada concentração de biodiversidade de importância mundial. A reserva possui espécies migratórias como
baleias, golfinhos, tartarugas
o que a transforma num ecossistema de elevado valor económico, ecológico e estético.
Conforme conta o biólogo Rui
Freitas, o facto da ilha já ter
sido habitada, dispor de uma
área considerável como recursos marinhos especiais e únicos
e uma fauna local “relativamente saudável” como répteis e aves
faz de Santa Luzia uma reserva única e diferente das outras.
A mudança de estatuto de integral
para parcial abarca apenas a ilha
de Santa Luzia, ficando os ilhéus
Raso e Branco com o estatuto de
reservas integral devido à elevada
concentração de biodiversidade.
Em 2015, este complexo foi
aprovado para a lista indicativa de Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO.

©Zé Pereira
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O Plano de Gestão da reserva de
Santa Luzia foi elaborado em 2010
e até à data de hoje espera a aprovação para devidos efeitos legais.
Tommy Melo, presidente da
Biosfera 1, avança que a demora na aprovação deste plano tem
condicionado vários projetos
programados para a ilha por ser
um documento legal que vai possibilitar alargar as ações na reserva.
Segundo o biólogo, a aprovação
do Plano de Gestão permite fazer um balizamento e estabelecer
as áreas de uso tradicional e áreas
onde se proíbe atividades. “Quando conseguirmos isolar e mostrar quais são essas áreas vamos
conseguir, com facilidade, controlar as atividades feitas, o que
beneficia o ambiente”, enfatiza.

A aprovação do plano de gestão ainda não tem data definida e, segundo Tommy Melo,
o documento não tem sido
travado. O biólogo considera que ainda não foi aprovado
pelo facto de estar excluído da
agenda política do Governo.
Entretanto, a gestora Silvana
Roque, que elaborou a proposta do Plano de Gestão, diz
que a aprovação deve ser “o
mais breve possível”, pelo facto da DNA estar sempre a solicitar, junto do Governo, a
aprovação deste documento.
Roque adianta que a aplicação
da lei e das coimas previstas
no plano de gestão tem sido
um dos principais constrangimentos que urgem da demora na aprovação deste plano.
“Em termos legais, ficamos um

pouco deficitários, porque sem
a aprovação do plano as regras
do regulamento não tem valor
jurídico. Aplicamos algumas coimas, sanções, de acordo com a
legislação de pesca e a legislação das áreas protegidas. Sem
a legislação específica nós não
temos como nos impor efetivamente”, alega Silvana Roque.
A aprovação do documento vai
guiar partes importantes da conservação da reserva, nomeadamente a fiscalização e implementação das atividades de turismo.
Praia dos Achados, destino do
lixo internacional
Considerada a segunda maior
praia para a desova de tartarugas,
a Praia dos Achados revela-se
numa das mais poluídas da ilha

Praia dos Achados repleta de lixos

14

UNIPALAVRA

Monte de lixos retirado da Praia dos Achados

de Santa Luzia. A maioria do
lixo provém de outros países
colocando em risco as espécies
que vivem neste sítio.
Mauritânia, costa do Senegal,
Canárias, Madeira e Açores são
alguns dos lugares de onde vem
o lixo. Dados da Biofera indicam que há lixo identificado de
25 países.
A localização da praia, voltada
para o nordeste, faz com que os
resíduos desses países se desemboquem ao norte das ilhas de
Cabo Verde.
São fragmentos de plástico, garrafas, latas, redes, armadilhas de
pesca e embalagens que poluem
a praia colocando em risco centenas de tartarugas Caretta Caretta que desovam no meio do
lixo.
A associação Biosfera 1 e a
DNA movimentam por ano 40
voluntários que, beneficiados
pelo estatuto de reserva parcial,
vão à ilha desenvolver campa-

nhas de limpeza. No entanto, os
custos ultrapassam os 500 contos anuais.
“É o terceiro ano consecutivo
que temos vindo a promover
esta campanha de limpeza na
Praia dos Achados. Movimentamos mais de 40 voluntários que
passam duas semanas na ilha a
nos ajudar a limpar a praia. Mas,
mesmo assim, os custos associados à limpeza da praia ultrapassam os 500 contos”, anuncia
Tommy Melo.
A limpeza desta praia é financiada por vários projetos ambientais. Um deles é o MAVA - Projeto Desertas que inclui o trabalho
de gestão e de conservação que
se tem feito na reserva. A Direção Nacional do Ambiente
e algumas instituições internacionais também financiam esta
campanha.
Segundo a gestora da reserva,
Silvana Roque, o montante serve para suportar os custos da

© Biosfera 1

Plano de Gestão por legalizar

Mergulho nas águas de Praia dos Achados

© Biosfera 1

1, estas iniciativas antecipam
as atividades programadas na
proposta do Plano de Gestão que espera por aprovação. “Todas as atividades que a
Biosfera 1 tem desenvolvido estão previstas no Plano de Gestão. Antes de ser aprovado já
conseguimos atingir mais de
60% das atividades que prevê”, diz Melo justificando que
decidiram atuar antes da aprovação do plano para evitar a
degradação do habitat da ilha.

© Hellio & Van Ingen
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alimentação dos voluntários, do
transporte e da permanência dos
mesmos na ilha.
Biosfera 1 tenta responsabilizar países ainda este ano
A Biosfera 1 e a DNA tentam,
ainda este ano, responsabilizar
os países que contribuem para a
poluição da Praia dos Achados.
O objetivo, segundo Tommy
Melo, é fazer com que estes países colaborem monetariamente com os custos da limpeza da
praia.
“Estamos a pensar em fazer uma
responsabilização. Temos algum
material de origem de pesca
identificado, neste caso vamos
tentar responsabilizar esses países para que possamos ter pelo
menos alguma verba para limpeza anual porque a limpeza sai
cara”, consolida Tommy Melo.
Segundo Melo, a maior dificuldade neste processo é saber de
UNIPALAVRA
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Santa Luzia parte Sul e Branco ao fundo

S

anta Luzia constitui
uma reserva marinha
parcial desde 2014. A
alteração
processa-se
pelo decreto regulamentar nº
40 de 2014 que reconhece a
potencialidade da ilha não só
como um espaço de investigações científicas, mas também
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de turismo e pesca ambiental.
Graças a este decreto-lei, investigadores, estudantes, turistas e pescadores podem conhecer a ilha e
desenvolver ações ambientais.
Este decreto de 2014 altera o estatuto da ilha de Santa Luzia, antes
considerada uma reserva integral
pelo decreto nº 3 de 2003. A pre-

Santa Luzia com fiscalização deficitária

sença humana não era permitida
a não ser a dos investigadores.
O Governo justifica a alteração
do estatuto da ilha como uma
forma de compatibilizar a preservação com a realização de
outras atividades importantes
para a exploração das potencialidades da ilha de Santa Luzia.

A

segurança de Santa Luzia ainda está
aquém do desejado. Esta é a ideia
que se fica quando se cruzam
dados de instituições ligadas
a esta reserva. Existem casas
de vigilância na ilha, mas só
há uma equipa de quatro seguranças, que se revezam em
turnos de dois.
A gestora da reserva de Santa
Luzia e técnica da Direção Nacional do Ambiente (DNA),
Silvana Roque, reconhece que a
fiscalização do complexo é deficitária e que ainda há muito o
que melhorar.
“De momento a fiscalização que
acontece é feita pela Direção
Nacional de Economia Marítima
e por inspetores de pesca. Têm
algumas missões conjuntas que
são feitas com a Guarda Costeira
e a Polícia Marítima, mas não há
uma frequência ideal. Ainda há
alguma deficiência na fiscalização”, reconhece Roque que acredita que o desempenho destas
instituições pode melhorar.
Para colmatar o défice da fiscalização, a DNA e a Biosfera

Cadáver da cabeça de tartaruga

por: Hélder Dias

Alcatraz Sula leucogaster

1 possuem três acampamentos
no complexo de Santa Luzia,
conforme conta o presidente
da Biosfera 1, Tommy Melo.
“Estão devidamente equipados
com materiais de primeiros socorros, uma equipa de 22 seguranças sendo 17 efetivos e 5 em
reserva para efetuar as trocas no
momento do descanso. Todos
possuem formação em primeiros socorros”. A Biosfera 1 e a
DNA possuem um acampamento na localidade de Água Doce,
guardado pelos vigilantes da natureza, outro em Portinho e ou-

©Zé Pereira

melhor avaliação dos resíduos,
da pesagem à identificação, o
que acelera o processo de responsabilização dos países poluidores. Contudo, a responsabilização passa por um “longo
processo burocrático” e “bastante complicado” entre os países.
A limpeza da Praia dos Achados
acontece uma vez por ano, antecedendo o período de desova das
tartarugas.

© Hellio & Van Ingen

No entanto, conforme avança
Silvana Roque, está em curso
uma cooperação com a ANAS,
Agência Nacional de Água e Saneamento, que se deslocará à
ilha de Santa Luzia para avaliar
os resíduos e a procedência dos
mesmos.
“A Agência Nacional de Água e
Saneamento tem um trabalho de

classificação do tipo de lixo. É
uma consultoria que foi feita para
se propor medidas de gestão dos
resíduos sólidos e estamos trabalhando com eles para que possam ir à Praia dos Achados fazer
essa classificação dos resíduos
que lá existem. É uma forma de
propor medidas de mitigação”,
adianta Silvana Roque.
Para Roque, esta parceria com
a ANAS vai permitir fazer uma

© Hellio & Van Ingen

qual país vem o lixo.

SEGURANÇA

tro na zona de Francisca onde
são desenvolvidos trabalhos de
conservação da reserva.
O contato com os acampamentos realiza-se todos os dias. “O
abastecimento, alimentação e
água, é feito uma vez por semana, através das embarcações
rápidas que a Biosfera possui’’,
reporta Melo.
A intenção é, segundo o responsável da Biosfera 1, não só
preservar as espécies endémicas,
mas também garantir a segurança e tranquilidade das pessoas
que vão à reserva, quer sejam
pesquisadores, quer sejam estudantes ou pescadores.
A Biosfera 1 vigia Santa Luzia
desde 2010, época em que contava apenas com voluntários no
local. Três anos antes, em 2007,
montaram acampamentos para a
proteção do Ilhéu Raso, pois descobriram que pescadores estavam a matar milhares de cagarras
todos os anos. Houve, na mesma
data, uma intervenção forte dos
UNIPALAVRA
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militares. Interditaram não só o
acesso ao referido ilhéu como a
própria ilha de Santa Luzia. “Há
ainda a utilização de artes de pesca ilegal, pesca nocturna, uso de
garrafas de mergulho para caça
submarina, pesca com rede de
malha ilegal, e sobretudo desembarques em terra nos ilhéus que
estão classificados como reserva
integral e de acesso restrito sujeito à autorização prévia da DNA.
Estas últimas ilegalidades são
cometidas por alguns pescadores
que frequentam a ilha, mas também por turistas em embarcações próprias”, pontua o biólogo
Pedro Geraldes.
No caso de Santa Luzia, a Guarda Costeira fazia a segurança da
área através de um patrulhamento militar, utilizando os meios
navais e aéreos. As ações eram
planeadas anualmente e, sempre
que se fizesse necessário, contavam com a cooperação de parceiros externos. Depois de 2010,
cria-se o Centro de Operações de
Segurança Marítima (Cosmar), e
passou-se a monitorizar tais locais, através dos diversos sistemas
instalados neste centro (VMS
e AIS). Os locais fazem parte
de uma determinação expressa
(diretiva) de monitorização e vigilância pelo facto de constituir

18

UNIPALAVRA

reserva natural integral. Assim,
todas as atividades de pesca e de
lazer são controladas, desde que
os navios que frequentam essa
zona costeira tenham sistemas
instalados a bordo. “Para garantir a legalidade da presença destes navios neste local, mantemos
uma articulação direta com a
Capitania de Barlavento, que é a
entidade que autoriza a presença
das embarcações de recreio nestas áreas. As monitorizações são
feitas 24 horas por dia”, concluiu
o diretor. Apesar das melhorias
na segurança da reserva de Santa
Luzia, ainda ela está aquém do
desejado. As recentes denúncias,
em Setembro de 2017, por parte da Biosfera 1, comprovam “o
descaso das autoridades” na fiscalização das reservas marinhas.
Criou-se um corpo de vigilantes,
mas este ainda não possui uma
sustentação legal, o que o leva
a exercer apenas o papel de de-

Turismo por
explorar
nas Desertas

Equipamentos
Os vigilantes no terreno possuem equipamentos como rádios VHF, mala de primeiros
socorros, lanternas, câmara de
fotográficas, binócolos e GPS.
Geraldes narra que “a Biosfera possui um barco, oferta da
Fundação Sea Shepherd, que
ajuda não só no transporte das
equipas investigadoras, mas
também na própria vigilância
da reserva. A embarcação tem
sido essencial tanto para a Biosfera como para a Direção Nacional do Ambiente, entidade
estatal que regula essa reserva.
A DNA não tem meios para fazer essa vigilância”.

Transporte de barco ao acampamento de Agua Doce

© Bob Lima

Barco das Guarda Costeira (passeio com crianças pela Baía de Mindelo)

nunciante. Ora chama a Guarda
Costeira ora denuncia os casos
à Policia Marítima, visto serem
as instituições que podem atuar
judicialmente nesses casos. A
devida fiscalização da reserva
vai evitar que os visitantes aproveitem os recursos naturais, que
abandonem materiais, lixos e
outros produtos, assim como a
prática da pesca destrutiva feita
por mergulhadores que fazem
caça submarina com garrafas, e
pescadores que praticam a modalidade de crosse, com rede de
malha.

Santa Luzia Praia Palmo a tostão

O turismo em Santa Luzia é uma ideia com sentido, desde que as
atividades desenvolvidas estejam controladas e de forma regrada. Biólogos
defendem essa ideia espelhando-se em experiências internacionais, cuja receita gerada converte-se em financiamento para gestão da própria reserva.

S
©Joana Borges

© Biosfera 1

SEGURANÇA

anta Luzia, reserva natural formada pelos
ilhéus Branco e Raso,
pode oferecer um modelo de turismo, que alia a
aventura ao meio ambiente, o
ecoturismo. Porém, para que
passe de uma ideia à prática é
preciso tudo estar planeado.
Não é insólito, nem recente a
exploração turística em reservas
naturais. As Desertas da Madeira
e dos Açores, em Portugal, praticam o ecoturismo. Contudo, a reserva de Santa Luzia encontra-se
ainda fechada a visita de turistas.
A Direção Nacional do Ambiente (DNA) avança que o turismo
está ainda no campo das possibilidades. Por ora, não há nada em
cima da mesa. “Não há projetos
turísticos previstos para a ilha

por: Criselene Brito

mas, futuramente, pensa-se em
desenvolver o ecoturismo com
práticas sustentáveis. Atividades
que não choquem com o ecossistema e que não agridam a reserva ambiental”, explicita a diretora da reserva, Silvana Roque.
O Plano de Gestão da Reserva,
elaborado em 2010, mostra que
o ecoturismo é um instrumento indispensável na economia
de Cabo Verde. A reserva, com
todos os atributos paisagísticos,
biológicos e marinhos é, conforme o plano de gestão, um tesouro que existe no arquipélago.
Prevê-se que, se bem explorado,
o turismo nos próximos anos
traga grandes benefícios para
a sustentabilidade da reserva,
especialmente através do ecoturismo e do turismo científico.

À espera de aprovação para entrar em vigor, o Plano de Gestão constitui um documento
fundamental. Sem ele não só o
trabalho de conservação da biodiversidade fica limitado, mas
também a exploração económica do destino pela via do turismo e atividades indiretas por
ela geradas torna-se complicado, na perspetiva do presidente
da Biosfera 1, Tommy Melo. “A
Biosfera 1, junto com os seus
parceiros, vem implementado
muito daquilo que está no plano
de gestão, por exemplo a conservação das aves marinhas, das
tartarugas e dos estudos científicos elaborados. Mas sem a aprovação condiciona a implementação de atividades turísticas”.
Apesar dos pedidos de váUNIPALAVRA
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Ecossistema frágil
Existem várias atividades que
poderão ser desenvolvidas na
ilha sem causar problemas ao
ecossistema sensível, como nos
mostra o plano de gestão, nomeadamente o whale-watching,
com ênfase na observação de
Tubarão baleia, o bird-watching,
pesca desportiva, mergulho recreativo, tracking e o campismo
selvagem. Mas para isso, para
além de se delimitar zonas, há
que se desenvolver trilhos próprios para humanos. Constitui

outra condição fulcral a existência de guias turísticos com conhecimento aprofundado sobre
o ambiente e condições de fazer
o desembarque, uma vez que não
se prevê a construção de nenhuma infraestrutura de ancoragem.
A reserva de Santa Luzia apresenta um ecossistema vulnerável
com espécies nativas e outras
sujeitas a múltiplas ameaças.
Possui uma fauna e flora únicas que precisam ser protegidas.
Biólogo marinho, Rui Freitas
considera que o ecossistema de
Santa Luzia é frágil, com espé-

Santa Luzia, praias de Portinho (vista de cima)

© Biosfera 1

rias agências para desenvolver
atividades turísticas na ilha,
a reserva não está capacitada
para receber visita de turistas.
“O Governo quer primeiro fazer
um estudo prévio, nomeadamente capacidade de carga, ou seja
o número de turistas que Santa
Luzia pode receber sem ter um
impacto negativo no ecossistema. Após o estudo ser elaborado
criar-se-á um código de conduta para ser aplicado juntamente
com os possíveis investidores
que queiram desenvolver turismo
na ilha”, avança Tommy Melo.
Não se perspetiva a venda de terreno na ilha, como se pode conferir no Decreto-Lei n° 3/2003,
(dia da publicação). Portanto,
não pode haver nenhum tipo
de turismo com bases físicas,
nem empreendimento turístico que altere o panorama da
ilha. Só se admite o campismo
selvagem, em que os turistas
podem pernoitar num acampamento com condições básicas.

Dunas de Santa Luzia

cies endémicas, mas acredita que
com as precauções necessárias,
é possível explorar a ilha para
turismo de forma sustentável.

to previsto para zonas de uso
moderado”, explica o biólogo.

“A ilha tem algumas fragilidades, entre elas a nidificação de
aves num sistema insular selvagem que seria impossível em
ilhas habitadas. Tem uma fauna
única de répteis e plantas terrestres, portanto as pessoas devem
respeitar as restrições e ter em
atenção às condições da ilha.
Seria um desperdício total não
praticar turismo em Santa Luzia. É possível explorar a ilha
para turismo de forma sustentável mas com mínimo impac-

No momento os turistas não são
bem-vindos à ilha, mas pretende-se criar as condições mínimas
para que tal aconteça, nomeadamente receção e alojamento.
No já referido Plano de Gestão
prevê-se a possibilidade de turismo nas zonas de uso moderado
(ZUM). Esta zona inclui toda a
área central da ilha de Santa Luzia, de norte a sul, desde o Topo
da Ribeira de Tate a oeste até o
limite inicial das dunas a este. Na
área marinha, que engloba toda

Localização possível

a parte norte da reserva, acima
de Santa Luzia e dos ilhéus. Na
área terrestre, que integra toda
a parte montanhosa central da
ilha de Santa Luzia, com sua
vegetação típica de zona árida.
A espécie de ave mais importante desta área é o Guincho,
que nidifica nas escarpas mais
altas da ilha. Na área marinha,
muitas espécies ameaçadas e
emblemáticas são encontradas
nesta zona, como golfinhos,
baleias e tubarões, além de
inúmeras espécies de peixes.
Nesta zona poderá praticar o
bird-watching, a pesca desportiva, o mergulho recreativo e a
observação de tubarão baleia.
UNIPALAVRA
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Santa Luzia, leste da montanha de Portinho
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Versões distintas sobre “fora-da-lei” no Branco

Alguns artigos científicos tomam como verdade a ideia de que o
ilhéu Branco terá sido uma colónia de “fora-da-lei”, uma vez que estes seriam abandonados à sua sorte no ilhéu, sem comida nem água.
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le famine, les autorités de l’ilhe
ordennérent la transportation à
l’lheo Branco d‘une trentaine de
scélératsqui s’y établirent et y restèrent jusqu’a la terminaison de
la famine, vivant abandamment
de paissons et de lagartes” (2*).
Estes prisioneiros alimentariam
sobretudo do lagarto gigante que
habitava nesta região, o que pode
estar na origem da extinção desta
espécie.
Outra versão
Porém, Marina Ramos contraria a hipótese do exílio forçado.
A historiadora explica que por
um lado, não se pode apoiar em
relatos de um ancião e transformá-los em fatos. Por outro lado,
assegura ainda que nenhum documento oficial da coroa portuguesa, ou mesmo da história de
Cabo Verde, consta que o Ilhéu

Branco tivesse sido utilizado
como “prisão”. Ramos recorre a
livros referenciados por estudiosos, em particular ao “Subsídios
para a História de Cabo Verde”,
de Cristiano Barcellos, para contrariar a versão sobre os “fora-de-lei”. Com base em relatos
históricos, a pesquisadora refere
que os escravos eram enviados
para as ilhas desertas como pastores, mas não permaneciam por
tempo indeterminado.
Tal como Marina Ramos, o antropólogo Moacyr Rodrigues
partilha de uma outra visão.
Rodrigues, com base no livro
“Africa Ocidental, notícias e
constatações” de Francisco Valdez, publicado em 1860, mostra
que o ilhéu Branco foi utilizado
apenas para a colheita de urzela
(usada para produzir corantes de
tingimento de têxteis) e por pescadores. “O ilhéu Branco é uma

© Biosfera 1

Ilhéu e barco vista a partir da praia de Palmo a Tostão na Santa Luzia

Santa Luzia. O casal Cruz e três
filhos fixaram residência com a
descendência na zona de Portinho a sul da ilha, até finais dos
anos 60.
Impacto no ecossistema
Ao longo dos anos, as Desertas
de Cabo Verde – Santa Luzia,
Branco e Raso - têm atraído a
atenção de naturalistas, devido a
sua grande biodiversidade. Para
o biólogo Pedro Geraldes, a presença humana provocou grandes
alterações no ecossistema da ilha
de Santa Luzia. As aves marinhas
quase que desapareceram da ilha
derivado desta presença humana,
assim que outros animais (domésticos) foram introduzidos
como cabras, gatos – e ratos.
A introdução de gatos e ratos
na ilha de Santa Luzia danificou, e muito, o ecossistema da
ilha, pois estes alimentam-se dos
répteis terrestres, de ovos ou de

Dunas de Santa Luzia
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omo se pode ler no
livro “Cabo Verde:
História Natural Das
Ilhas Desertas”, de
2015, há várias referências que
o ilhéu Branco terá sido mesmo utilizado como “prisão”. A
obra reitera que “o governo colonial por vezes usou o Branco
como um lugar para desterrar
“foras-da-lei”, que foram abandonados no ilhéu sem comida
e que tiveram que se defender
sozinhos nesse ambiente estéril.
Também o livro datado de 1872,
“Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes”1, da Academia
Real das Ciências de Lisboa, faz
uma pequena referência sobre
este acontecimento: “ Causant
avec un vieillend sur l’histoire
de l’lhe de Santo Antão, oú j’ai
établi mon domicilie depuis deux
ans, il m’a reconte qu’en l’année
1833, singalée par une terrib-

Vista geral do ilhéu Branco

© Hellio & Van Ingen

por: Walter Marcos

rocha muito elevada, coberta de
urzela e povoada de cagarras.
Na ponta SE. Há uma pequena
praia onde desembarcam os urzeleiros, que ali encontram uma
nascente de água, pelo que ouvimos, estabeleceram também
armações de pesca...”. Rodrigues
acrescenta que nas únicas ilhas
onde houvera prisões coloniais
foram São Nicolau e Santiago.
E conclui que em nenhum livro
de história pode-se encontrar
referências ao exílio forçado. A
ilha de Santa luzia, bem como
os ilhéus Branco e Raso, sofrem
com a falta permanente de água
que torna a fixação de pessoas
insustentável.
A ilha foi habitada em 1949 pela
família da Cruz que saiu de Salamansa, em São Vicente, para
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pequenas aves marinhas. A caça
indiscriminada pelo homem é
outro fator. Estas ações causaram danos significativos ao nível
ambiental. Por estas razões todas
as espécies e subespécies endémicas de répteis das Desertas
estão ameaçadas ou quase ameaçadas.
Geraldes entende que a presença humana pode estar na origem
da extinção do Lagarto Gigante. Com mais 20 cm, este réptil
habitava na ilha de Santa Luzia
e nos ilhéus Branco e Raso. “A
extinção foi provavelmente causada por uma combinação de
fatores associados à ação humana e outros fatores naturais, tais
como caça ativa por pescadores,
por colecionadores que os capturavam de forma excessiva para
coleção (parte de naturalistas
para museus e para colecionadores europeus). Ainda pela predação e perturbação causada por
mamíferos introduzidos (gatos
ratos e cães), bem como a ocor-
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rência de períodos extremamente secos.
Biodiversidade comum Raso,
Branco e Santa luzia
Aves marinhas - concentradas
nos ilhéus Branco e Raso, onde
podemos encontrar uma grande
diversidade de aves. Em Santa
Luzia a presença de aves marinhas é em menor número.
Tartarugas marinhas - sobretudo em Santa Luzia, devido às
grandes praias, propícias para
nidificação. Embora muitas tentem desovar no Branco mas sem
sucesso devido a grande inclinação do ilhéu.
Répteis - apesar de se poder
encontrar subespécies em cada
uma das ilhas, há espécies que
são comuns nas três como por
exemplo a osga e a lagartixa.
Acredita-se que estas subespécies se derivam das particularidades de cada ilha.
Cabras - foram provavelmente

introduzidas na ilha já durante
os primeiros anos de colonização das ilhas de Cabo Verde e
com o tempo destruíram a maior
parte da cobertura vegetal de origem nativa. Quanto à vegetação,
esta é escassa pois Santa Luzia é
geralmente seca e existe apenas
uma única fonte de água permanente em “Topona”, o pico mais
alto da ilha, que atinge os 397
metros.
1*- ROCHA Alfredo, AFONSO Carlos et al. Cabo Verde:
História Natural Das Ilhas Desertas. 2015. 4p
2*- “Em conversa com um ancião da
ilha de Santo Antão, onde estabeleci
minha casa por dois anos, ele me conta que o ano de 1833 foi marcado por
uma fome terrível, as autoridades da
Ilha ordenaram o transporte para o
ilhéu Branco de cerca de trinta canalhas
que se instalaram lá e ficaram abandonados até o fim da fome, vivendo de
peixes e lagartos” – (Tradução livre )

Amarrando cordas do barco Jairo

13 de Abril de 2018.
Quatro horas da madrugada e
ali estava eu às voltas pela casa
enquanto a ansiedade me consumia. Tudo preparado para a
nossa partida. Os equipamentos,
para registar a primeira translocação de calhandras para Santa
Luzia, já estavam no barco desde a véspera, assim como o meu
estômago que andava às cambalhotas. A tão aguardada viagem estava prestes a acontecer.
Pela décima vez confiro a minha
bagagem. Afinal, não poderia
deixar o protetor solar para trás,
nem as meias para aquecer os pés
à noite. No relógio 7 horas e lá
fora o tempo está nublado. O sol
fez-se ausente, a ventania assumiu o controlo e eu nem sabia o
que me esperava. Durante toda
a minha trajetória pelas ruas de
Mindelo sou consumida por vários olhares curiosos. Também
não os culpo. Parecia trazer a
casa inteira dentro da mochila.

Na Marina, o colega Carlos já esperava ansioso e
eu, como sempre, atrasada.
- Estamos atrasados, disse ele.
Seus olhos estavam mais arregalados, a ansiedade e a falta
de dormir eram visíveis em sua
face. Ao menos não sou a única afetada. Muito animador!
A caminhada até ao barco foi
a mais longa de todas. O chão
balançava e eu tremia. Os passos cada vez mais pesados e
curtos, o estômago dançando,
o coração aos pulos e os olhos
completamente fora de órbita. Agora era real. A viagem ia
mesmo acontecer. Dentro do
barco Sea Shepherd o cheiro a
maresia e a combustível misturava-se com o suave cheiro
de pão quente. E eu? Eu era
a fome, o enjoo, a agonia e o
medo. Eu era a única petrificada.
Os outros, de tão habituados,
pareciam estar em terra. Comen-

do, falando, gargalhando. De repente, ainda na Marina Mindelo,
uma calmaria toma conta das
nossas almas, por dois motivos:
primeiro o sorriso tranquilo estampado na cara do Sr. Zé, ex-presidente da Biosfera1 e um
dos capitães - sabe da expressão
“lobo-do-mar”? Pois, ele dá vida
a este jargão! A simpatia do homem aconchegava-nos e quase
que esquecíamos do mau tempo
que se fazia lá fora; em seguida,
a serenidade de Paul, o ornitólogo inglês que, pela conversa que teve connosco, fez-nos
perceber a forte ligação com as
Desertas. Uma espécie de amor
à primeira vista que se renova
desde a década de noventa até
hoje numa eterna lua de mel.
O barco parte às 8 horas e ali
no meu cantinho, como uma
criança perdida, de olhos fechados e mãos frias comecei a
temer a minha vida. O mar paUNIPALAVRA
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Osga Tarentola raziana

© Pedro Geraldes

Navegantes do fundo
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recia achar piada e brincava: esquerda, direita; direita, esquerda. E o meu estômago seguia
o embalo. A minha garrafa de
água de um litro e meio rolava
com vigor sobre a mesa, as panelas caiam e com elas, o meu
coração. A cada balanço uma
morte diferente. Maldito seja o
tempo! Ou seria culpa da data?
Afinal era uma sexta-feira 13.
Saímos da Baía do Porto Grande, contornamos o Morro
Branco e ali estava a bela Baía
da Fateja, sentada sob a sombra, a ver-nos passar por de trás
do Monte Cara. De um lado, o
mar a perder de vista. Do outro, rocha vulcânica, penhascos
íngremes, ondulação forte a estremecedora. Este era mais um
dia normal para o farol de São
Pedro. Após dobrar a Ponta
Lombinho - a região mais meridional da ilha - seguimos com
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o nosso lento cortejo, que mais
parecia um enterro, por Palha
Carga, Ponta da Várzea, Topim,
até a Ponta de Saragarça, onde
finalmente deixamos o aconchego e a proteção de “casa” (São
Vicente). A partir desse momento “estávamos por nossa conta”.
A água escura, profunda e turbulenta do canal de Santa Luzia agora era a nossa madrasta.
“Odeio-te, professor João!”, praguejava o Carlos - e com razão! –
pois enquanto o balanço do barco era cada vez mais forte, o dito
professor que nos enviou nessa
missão, provavelmente estava
em modo pequeno almoço algures em terra firme no Mindelo.
Com a esperança e postura perdidas há muito algures durante a
viagem, e depois de alguns sacos
para enjoo trocados pelo meu
colega Carlos- um dos seus poucos atos de gentileza-, finalmen-

te chegamos ao nosso destino.
Foram as 4 horas mais intensas
da minha vida. E de pensar que
teria de regressar a casa novamente e repetir tudo de novo.
Quis imediatamente declarar
Santa Luzia minha nova morada!
Pela janela do barco uma vista de perder o fôlego. Um verdadeiro cartão de visitas. E na
cabeça um único pensamento:
Como é que todos ainda não
conhecem esta maravilha? No
coração, um sentimento de plenitude. Toda aquela turbulência começava a fazer sentido.
Uma paisagem que comunica de
todas as formas e, em destaque,
com letras bem pomposas no
meu cérebro cintilava: Seja bem-vinda a Santa Luzia. E naquele
instante percebi que, realmente,
a viagem estava só a começar.
por: Suíla Soares/Carlos Alves

P

ara além do que vos
contei aqui sobre a minha estadia em Cabo
Verde, estive também
envolvida, durante 17 dias, num
projeto de monitorização e conservação de tartarugas marinhas
na Reserva Natural de Santa Luzia, na ilha com o mesmo nome.
Santa Luzia é a ilha mais pequena de Cabo Verde, com apenas
34 Km2, e faz parte do grupo
das Desertas, onde se encontram
também os ilhéus Raso e Branco.
No passado, foi habitada por uma
pequena população, mas a aridez
da terra e a falta de água fizeram
com que fosse abandonada. Toda
a ilha faz parte de uma área protegida de acesso reservado devido às suas características únicas e
espécies endémicas que alberga.

© Leila Teixeira

Santa Luzia vista desde o barco Jairo

©Joana Borges

Mudar de Vida IV: Cabo Verdepor: Leila Teixeira

Santa Luzia, Tartaruga Caretta caretta, voluntária Leila Teixeira

Na ilha, a Biosfera1 é responsável por vários projetos de
proteção e conservação, entre os quais o das tartarugas.
Estão presentes nas águas de
Cabo Verde 5 das 7 espécies das
tartarugas marinhas que existem
no mundo, mas apenas uma, a
Caretta caretta, escolhe as praias
cabo verdianas para desovar.
As tartarugas são uma espécie
cada vez mais ameaçada a nível
mundial e, infelizmente, para
além de todos os desafios que
têm que enfrentar para chegar
à idade adulta (estima-se que,
em cada 1000 tartarugas bebés,
apenas uma chegue a esta idade), temos que juntar mais uma
peça à equação: o homem. As
tartarugas marinhas ainda são
alvo de caça para consumo em

muitas partes do mundo, e Cabo
Verde não é exceção. Apesar
de recentemente se ter tornado uma prática punível por lei
e de a população estar cada vez
mais sensibilizada para os problemas da espécie, a verdade é
que a apanha ilegal ainda existe.
A Biosfera1, assim como outras
associações ambientais do país,
continuam a trabalhar de forma incansável para alterar esta
realidade, mas mudar comportamentos e consciências não é
algo que se consiga de um dia
para o outro. Para além da captura para consumo, milhares
de tartarugas morrem também
quando ficam presas involuntariamente em redes de pesca e
através da ingestão de plástico,
que confundem com alimento.
UNIPALAVRA
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Pôr do sol vista de Santa Luzia
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Tartaruga a dirigir-se para o mar após a desova. Se repararem, dá para perceber
que foi atacada por um tubarão, pois não tem parte da carapaça e da pata traseira.

verificar se existiam ninhos
predados (por caranguejos fantasma), fazer translocações de
ninhos sempre que os mesmos
se encontrassem em condições
críticas (muito próximo da maré,
por ex.) e salvar tartaruguinhas
bebés que por algum motivo
não conseguiram chegar ao mar.
Normalmente, as tartarugas desovam de noite e as crias saem
também nesta altura, razão pela
qual se começa tão cedo pela
manhã. Caso contrário, as tartarugas (e as tartaruguinhas bebés) que estejam perdidas ou
desorientadas podem facilmente
morrer de desidratação sob o sol
quente do verão.
Escusado será dizer que ver e
apreciar estes animais é mágico.
Não se pode dizer que as tarta-

Santa Luzia, Tartaruga Caretta carettaa a dirigir-se para o mar

rugas sejam as melhores mães do
mundo (colocam os ovos e está
feito), mas o cuidado com que
fazem e tentam ocultar os ninhos
é notório. No início, tenho a dizer que me enganavam bem e, só
com o olho bem treinado é que
se consegue começar a identificá-los mais facilmente
Santa Luzia foi especial a todos
os níveis. Foram 17 dias sem
acesso a rede de telemóvel, internet, eletricidade e água canalizada, mas de uma profunda
paz e conexão com a natureza.
17 dias a tomar banho no mar
e a ver o sol nascer na praia.
Ri muito, chorei outro tanto, en-

frentei-me de frente e lidei com
muita coisa que tinha cá dentro.
Perdi-me, encontrei-me e fui eu
em cada segundo, sem filtros,
sem medos, sem reservas, sem
camadas. Escusado será dizer
que voltar à civilização depois
disto foi um tanto ou quanto
desafiante, mas só tenho a agradecer que a transição tenha sido
feita primeiro em Cabo Verde e
só passadas 3 semanas para Portugal, caso contrário acredito
mesmo que tinha apanhado um
avião de volta assim que aterrasse no aeroporto de Lisboa. A luz,
o brilho, as lojas, o consumo, as
pessoas, o exagero, as coisas que

© Leila Teixeira

© Leila Teixeira

Por todas estas razões, e por
forma a contribuir para a conservação desta espécie, todos
os anos a Biosfera1 tem uma
equipa de forma permanente no terreno, na época de nidificação, que acontece entre
os meses de junho e outubro.
Tive o privilégio de me juntar a esta equipa, como voluntária, durante pouco mais
de duas semanas e continuo a
não conseguir colocar por palavras tudo o que vivi por lá.
O dia começava às 4h20 da manhã, para sairmos do acampamento em direção às praias às
5h. Por volta das 6h, quando o
dia começava a clarear, começavam as patrulhas. O trabalho consistia em contar o número de rastros, assinalar os
ninhos, perceber se existiam
tartarugas desorientadas e/ou
a deslocar-se para o lado oposto ao mar (ou feridas, por ex.),

OPINIÃO

não importam. Foi um choque.
Desde que voltei, não consigo
tirar do peito a sensação de que
já não pertenço a esta terra e que
esta vida é demasiado efémera.
Passará? Eventualmente?
De todas estas experiências,
fica a certeza da missão, mas a
dúvida quanto ao caminho.

“You are so afraid to
feel your feelings, in
the belief that you will
die of the pain of it.
The truth is, you
will die if you do not
go for the feeling.”
Ptaah
UNIPALAVRA
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Biosfera é uma organização
cabo-verdiana que tem
uma dupla missão:
preservar as espécies e ecossistemas vulneráveis através de
intervenções concretas e mobilizar a sociedade cabo-verdiana,
melhorando o conhecimento
e incentivando o público em
geral a participar na proteção do seu património natural.
Santa Luzia é a maior ilha do
complexo das Ilhas Desertas e
alberga espécies únicas para
Cabo Verde, sendo um dos
principais focos de intervenção
no terreno da Biosfera. A ONG
segue com regularidade os trabalhos com a Tartaruga-marinha-comum, Calhandra-do-Raso bem como tubarões. Leva a
ações de remoção de lixo costeiro
para a preservação do ambiente.
A Biosfera trabalha na reserva natural em colaboração com a Direção Nacional do Ambiente (DNA).
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