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significa “Esta terra é nossa” em Cassanga, um grupo étnico do Norte da Guiné-Bissau,
presentemente ameaçado de extinção. É uma ONG guineense fundada a 5 de junho de
1991, que tem como missão “promover um desenvolvimento participativo e durável,
baseado na conservação dos recursos naturais e culturais e no exercício da cidadania”1.
A Tiniguena tem realizado projetos em várias zonas do Sul, Norte e Leste da GuinéBissau, em particular no Arquipélago dos Bijagós, apoiando iniciativas comunitárias em
diversos domínios, tais como: governação participativa de espaços e recursos naturais,
agricultura sustentável e resiliente às mudanças climáticas, segurança e soberania
alimentar, conservação da biodiversidade agrícola, valorização socioeconómica de
produtos da biodiversidade e dos saberes locais associados, promoção de lideranças
femininas, empreendedorismo juvenil, infraestruturas comunitárias. Também realiza
atividades de informação e sensibilização do público para a conservação e valorização
da biodiversidade e do património natural e cultural nacional, assim como iniciativas de
advocacia visando a influência de políticas sobre as temáticas do seu nicho.
A juventude ocupa um lugar central na intervenção da Tiniguena, sendo abordada
como tema transversal e público prioritário. A Geração Nova da Tiniguena (GNT),
que reúne adolescentes e jovens que participaram nas visitas de estudo aos sítios do
património natural e cultural nacional, é considerada como um viveiro de formação
de lideranças juvenis e futuros quadros comprometidos com a salvaguarda deste
património excecional.

1. 5.º Plano estratégico da Tiniguena - 2009/2013.
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PREFÁCIO

T

êm até dezoito metros de altura, com um fuste covarde sem
contraforte, geralmente bifurcado, sustendo enormes galhos
ascendentes com folhas largas que desabrocham majestosas
numa floração anual, tentando - sem conseguir - esconder os
frutos alongados e estreitos nas suas duas extremidades, deiscentes,
cor cinza-fibra. Esses frutos quando se abrem libertam a sumaúma,
aquela riqueza de pólen que anuncia ventos refrescantes, enfeita de
branco sujo as sombras à volta do espécimen e que pode provocar
conjuntivite a quem olhar de perto.
Essa árvore especial de que falo existe na América do Sul, na Ásia e
muitas partes de África, com variantes reconhecidas pelos botânicos
e nomes poéticos que se declamam: ceiba, árvore da seda, kapok,
pulin, malpanka, ora, ocá, bongo, kumaka, lupuna, samaúma…
mafumeira. Para nós é o poilão!
O nosso poilão é diferente até no nome científico: Ceiba pentandra
var. guineensis. Na Amazónia a sua irmã é considerada a mãe de
todas as árvores; mas foi outra árvore, o pau Brasil, que deu nome
ao país. Na Costa Rica, o campeão mundial da preservação da
biodiversidade, é o símbolo nacional. Para nós é apenas o poilão
protetor, onde muitas vezes se fazem oferendas, se desfruta da
sombra ou se admira a imponência como vetor de sinalização
geográfico. Não usamos as fibras como alternativa ao algodão ou
as sementes para fazer sabão, como noutras partes do mundo.
Não há poilão nas armas do país, nem nos cadernos dos alunos.
A Guiné-Bissau urbana e supostamente moderna não sabe que a sua
biodiversidade é de uma riqueza extraordinária e por si só vale muito
mais do que todo o resto que conspurcamos quotidianamente.
Como este livro bem demostra a jornada de descoberta do património
natural do país, bem como da cultura dos que o protegem, apraz a
todos os que o descobrem. Marca uma forma de estar na vida.
Não assumimos que temos tantas coisas únicas: dos hipopótamos
de água salgada, ao maior número de ilhas de África, passando
pelos mangais de maior extensão na costa ocidental africana, um
dos maiores apeadeiros de aves migratórias no Atlântico, zona
piscícola com superior diversidade haliêutica ou a presença de
quase todas as espécies de tartarugas marinhas. Pensamos petróleo,
pensamos betão, pensamos bauxite, madeira, tudo para exportar
bruto. Mas o que não enxergamos são as magnificências que
harmoniosamente poucos ainda tentam teimosamente em preservar:
em Cantanhez, nos Bijagós, em Cufada ou no Rio Cacheu.
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a utilizaremos exclusivamente ao
serviço da luta”. O seu uso afinado
das metáforas levava-o a relembrar
aos seus interlocutores que o arroz
se cozinha dentro da panela, não
fora dela. É preciso transformar com
os habitantes do lugar e não em
oposição ou sobreposição a eles.

Porque parece tão difícil esta jornada,
porque se tem de transformar o óbvio
em luta?
Ao ler os relatos dos jovens da Geração
Nova da Tiniguena e a forma como o nervo
meio-ambiental passou a fazer parte do
seu jeito de absorver a realidade que lhes
escapava, ficamos com a sensação que a
aposta em escala do aprendizado que lhes
foi proporcionado simplesmente não foi feita,
pelos senhores do poder.
As distrações foram muitas, incluindo
as provenientes de bem-intencionados,
que têm receitas elaboradas sobre o que
é bom para todos. O problema é que o
que parece bom para todos nem sempre
é bom para alguns. Ou pior ainda…para
muitos. Amílcar Cabral lembrava que “a
nossa filosofia ou ética de ajuda é que
não aceitamos nenhuma condição para a
ajuda que nos é dada e garantimos que
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Durante a luta de libertação nacional
muitos pensavam que a luta armada
não podia ser conduzida através do
uso das florestas, com as suas copas
protetoras e sombras camufladas,
porque eram sagradas.
Cabral resolveu o dilema
mobilizando, como disse, os
espíritos da floresta para que
eles também participassem na luta.
As conquistas eram-lhes atribuídas,
mas as derrotas assumidas como
resultantes da falta de observação
de algum preceito meio-ambiental.
Que necessariamente exigiam correção para
acalmar os espíritos.
A Geração Nova da Tiniguena de forma
espontânea se disponibiliza nos seus
testemunhos para também ela ajudar a cozer
o arroz na panela, cientes dos limites, mas
desafiantes das incongruências do nosso
atual quotidiano que registam num misto
de aborrecimento e vontade de mudança.
Valeu o investimento. Mas há que
reconhecer que muitos outros serão
necessários para fazer a diferença e
pautar a agenda da transformação.
Países como a Guiné-Bissau estão numa
franja de vulnerabilidade considerável devido
às mudanças climáticas. Muitos não se dão
conta que os compromissos internacionais
desde os indicadores de mudança de
temperatura, passando pela venda de
certificações carbono, redução da poluição
dos mares até ao volume de emissões, são

voluntários. E com níveis de ambição que
não chegam sequer para colmatar os atuais
desastres naturais e fenómenos climáticos
extremos. Vivemos num mundo onde não
existe justiça climática. A África fica sempre
com a ponta curta do bastão.
Vivemos num país de abundância na
pobreza. Abundância de biodiversidade e
cultura. Pobreza não só na qualidade de
vida material da maioria; mas também uma
pobreza resultante de abordagens funestas.
Uma pobreza que impede a expansão de
oportunidades.
Defendo que a verdadeira transformação
estrutural das economias e sociedades
africanas assenta em três dimensões
importantes: ambição, consistência e
sofisticação.
Ambição, sem a qual a maioria dos países
não será capaz de planificar de acordo
com as grandes mudanças demográficas,
climáticas, tecnológicas e o aumento da
concorrência mundial. O desempenho
bem-sucedido está agora ligado à liderança
de países que foram capazes de prever
desenvolvimentos e antecipar choques.
É uma nova forma de resiliência, a resiliência
que permite manter o caminho ambicioso,
apesar dos contratempos que provavelmente
ocorrerão.

humano não podem ser dissociados da
centralidade da política económica e devem
deixar de ser considerados como gastadores
confinados apenas à proteção social.
De igual modo se a sociedade civil e suas
organizações não estiverem mobilizadas
existe um défice de confiança que entrava
a transformação.
Sofisticação, é o terceiro elemento da
trindade de sucesso. Com os atuais níveis
de globalização na maioria das cadeias de
valor da economia, é impossível posicionar
um país na ignorância do impacto dessas
cadeias nas suas escolhas e movimentos
políticos. Se um país como a Guiné-Bissau
deseja ter um nível mais alto de agregação
de valor a partir dos seus recursos naturais,
precisa de conhecer os setores, o impacto
ambiental ou a pegada carbono de propostas
de desenvolvimento, bem como o potencial
para distribuir inclusivamente os benefícios.
As lideranças que nos levarão a esse
patamar de exigência estão germinando
na juventude, em atores como a Geração
Nova da Tiniguena. Atores que sabem que
não saber é mau, mas não querer saber
é bem pior.

Carlos Lopes, Cidade do Cabo,
julho de 2020

Consistência ou coerência entre os atores
nacionais, incluindo, claro, quem exerce
a governação. É necessária uma interação
dinâmica e rápida entre agentes públicos
e privados, incluindo campeões locais
e investidores ou atores externos.
A flexibilidade anda de mãos dadas com o
foco e objetivos e metas definidos. Se cada
prioridade estiver alinhada a jusante com
metas nacionais, as mudanças tornam-se
mais prováveis. Por exemplo, os Ministérios
encarregados do desenvolvimento do capital

11

12

INTRODUÇÃO

Uma viagem no tempo,
para projetar o futuro, com a
Geração Nova da Tiniguena
AUGUSTA HENRIQUES

Escrever um livro que conta a história da GNT
foi um sonho muito acarinhado na Tiniguena.
Poucas foram as oportunidades que tivemos de
relatar a aventura das visitas de estudo a sítios
do património natural e cultural nacional, assim
como da formação de jovens que viveram essa
experiência. Nós ensinámos-lhes a “conhecer, amar
e proteger” as riquezas desta terra que partilhamos
e que iriam receber como herança, para delas
usufruírem, salvaguardando a parte que cabe às
gerações seguintes. Esses jovens viriam a formar
a “Geração Nova da Tiniguena” – GNT.
Em março de 2019, tivemos conhecimento do lançamento pela
Fundação MAVA2 de um apelo à candidatura para a capitalização
de experiências inovadoras dos seus parceiros. Era uma janela de
oportunidades que se abria e decidimos apresentar uma proposta
consistente de sistematização e capitalização da experiência da GNT.
Assim, com a ajuda do Pierre Campredon, o primeiro Representante
da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN)
na Guiné-Bissau, que tem acompanhado a Tiniguena desde a sua
criação, o Miguel de Barros, atual Diretor Executivo desta ONG e eu
mesma, Augusta Henriques, sua antiga Secretária-geral, juntámo-nos
num fim de semana e lançámos as bases da nossa candidatura.
Era a oportunidade de contar a nossa história, da GNT e da Tiniguena.
O Miguel foi um dos jovens que participou na criação da Geração
Nova, trabalhou e continua a manter contacto com quase todos eles.
2. MAVA, Fundação para a Natureza, foi criada em 1994 pelo Dr. Luc Hoffmann para
promover a proteção da Natureza, no Mediterrâneo, no arco Alpino e na zona costeira
da África Ocidental. A Fundação encerrará o seu ciclo de vida em 2022.
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E eu, fui membro fundador da Tiniguena,
que dirigi durante 22 anos, pensando
sempre em como passar a “relève” às novas
gerações, permitindo a durabilidade da
organização e da sua missão. A construção
da sucessão levou vários anos, tendo o
Miguel assumido a sua direção em 2013.
Em maio de 2019, recebemos a feliz
notícia da aprovação da nossa candidatura.
O projeto, que intitulámos “GNT Héritage”,
consistia na capitalização da experiência
de 12 visitas de estudo organizadas pela
Tiniguena entre 1993 e 2007 e da Geração
Nova da Tiniguena. Previa a edição de um
livro, de pequenos vídeos com testemunhos
de jovens da GNT e de uma exposição
fotográfica sobre os sítios e as visitas
realizadas.
A ação começou com a realização, em
outubro, de uma reflexão/formação
sobre a sistematização de experiências,
facilitada por Stéphane Laurent, perito
neste domínio, que já havia colaborado
com a Tiniguena e a GNT. Pretendia-se,
deste modo, blindar o processo de recolha
e análise das informações e destilação dos
ensinamentos a partilhar. Do programa
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da formação, constava a elaboração da
linha do tempo, para a qual convidámos
a aderir uma dúzia de jovens que tinham
participado nas 12 primeiras visitas de
estudo objeto da sistematização. Foi um
momento emocionante, o reencontro dos
mais velhos da casa com muitos daqueles
jovens que conhecemos quando eram ainda
meninos e o seu próprio reencontro entre
si. Eles relembraram a sua participação
nas visitas e na GNT, marcando eventos e
datas num mapa onde construíram a linha
do tempo da sua história comum. Falaram
de momentos fundadores e da forma como
aquelas experiências vividas na adolescência
os marcaram e contribuíram para os homens
e as mulheres, os profissionais e cidadãos
que são hoje.
Iniciámos então a preparação do livro: fomos
aos arquivos pesquisar as visitas de estudo e
o trabalho feito com e pela GNT, recolhemos
documentos de projetos e relatórios das
visitas, listas dos alunos participantes, as
suas fotografias e os trabalhos pedagógicos
que realizaram, informações sobre as
diversas iniciativas da GNT, assim como
documentos estratégicos da Tiniguena.
Pesquisámos o paradeiro dos mais de

200 jovens que viveram a experiência,
selecionámos uma amostra representativa
que contactámos, convidando-os a
aderirem ao projeto. Recebemos respostas
entusiastas de 33, dos quais entrevistámos
20 e obtivemos o testemunho escrito de
30 jovens, com o qual compusemos os
autorretratos aqui apresentados.
Esta publicação foi redigida a várias mãos.
Pierre Campredon, Augusta Henriques e
Miguel de Barros foram os que juntaram o
seu olhar e a sua pena, para lhe dar corpo
e alma, contando com o acompanhamento
externo de Stéphane Laurent. Os
autorretratos são da autoria dos seus
protagonistas.
O livro começa com um prefácio do Prof.
Carlos Lopes, um dos mais proeminentes
intelectuais africanos da nossa época.
P. Campredon apresenta-nos, no 1.º
capítulo, os valores dos patrimónios natural
e cultural da Guiné-Bissau, que são o
pano de fundo da obra e o elo que liga
as histórias aqui narradas. Nos 2.º e 3.º
capítulos, A. Henriques convida o leitor a
conhecer a história das visitas de estudo e
da Geração Nova da Tiniguena, na versão
dos que a sonharam e projetaram. A história
contada por aqueles que a viveram quando
adolescentes, é narrada na primeira pessoa
nos 30 autorretratos apresentados no 4.º
capítulo. Estes relatos estão organizados
por cada sítio visitado, com separadores
contendo a descrição dos valores
patrimoniais de cada um, da autoria de P.
Campredon. A análise das experiências e
dos impactos das visitas e da GNT e as lições
aprendidas estão patentes nos capítulos 5.º
e 6.º, redigidos por P. Campredon. No último
capítulo, sobre as perspetivas futuras, os
olhares e as penas cruzam-se. Partindo de
um “arranjo” composto por A. Henriques,
com extratos de testemunhos redigidos para
os autorretratos, Miguel de Barros conclui a
obra com a visão da Tiniguena sobre o futuro
da GNT na ONG-mãe e no país.

Mais do que contar a história das visitas
e da GNT, este livro é um cruzar de
olhares, um diálogo entre gerações e uma
viagem no tempo com estes jovens, para
melhor projetar o futuro, visando sempre
a salvaguarda do património natural e
cultural da Guiné-Bissau… através dos seus
testemunhos, assim como de outros aqui
apresentados, percorremos a história recente
do país, de 1993 até hoje.
Foi muito intenso este mergulhar no
passado em tempo de eleições presidenciais
num país marcado por duas décadas de
instabilidade cíclica. Numa altura em que
a Covid-19 se alastrava pelo mundo até
ser declarada pandemia e atingir a GuinéBissau, onde já se vivia uma grave crise
política pós-eleitoral à qual veio juntar-se
uma crise sanitária sem precedentes.
Estas crises, conjugadas, desencadearam
outras igualmente alarmantes, a económica
e a alimentar, às quais o Estado, ainda mais
fragilizado, não tem condições de resposta.
Neste contexto, preparar, organizar e redigir
a presente publicação exigiu um trabalho
de resgate de memória minucioso e moroso,
com alguma carga emocional. Mas um
exercício de memória só terá utilidade
quando partilhado, para dele se retirarem
as lições que nos permitam projetar o futuro
com confiança e compromisso.
Os jovens que passaram pela escola da GNT
são hoje homens e mulheres “conscientes
e capazes de mudar a Guiné-Bissau”,
que se encontram dispersos pelo mundo,
“a espalhar o legado desta escola”. Os seus
percursos enchem-nos de orgulho e dão-nos
confiança no futuro da nossa terra.
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RIQUEZA E DIVERSIDADE
DOS PATRIMÓNIOS
DA GUINÉ-BISSAU
PIERRE CAMPREDON
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Q

uando cheguei à GuinéBissau pela primeira
vez, há cerca de trinta
anos, compreendi
que me encontrava num país
completamente diferente de tudo
o que havia conhecido antes.
Com os olhos fixos na janela, via
desfilar inúmeros braços de mar
e o entrelaçado dos seus canais
bordejados de mangal, o mosaico
dos arrozais exibindo múltiplas
tonalidades de verde, e algumas
raras tabancas à sombra de
grandes árvores: mesmo antes
do avião pousar eu já estava
apaixonado pela Guiné-Bissau...
Como representante da União Internacional
para a Conservação da Natureza tive a sorte
de poder descobrir o país e o seu ambiente
por razões profissionais. O escritório da UICN
em Bissau tinha a missão de desenvolver
um projeto de planificação da zona costeira,
em parceria com a então Direção-Geral
das Florestas e Caça. E como aqui, a zona
costeira cobre quase metade do território, fui
levado a descobrir todas estas maravilhosas
paisagens, ao ritmo das estações, das
praias de Varela às florestas de Cantanhez,
das ilhas de Jeta e Pecixe, aos confins do
arquipélago dos Bijagós.
Ao percorrer o país, parávamos nas tabancas
e éramos sempre bem recebidos por
gente acolhedora. Sim, este país era rico,
todos os dias tinha a confirmação disso. E
mergulhei no trabalho com uma energia que
não suspeitava ter, acompanhado por uma
equipe que partilhava o meu entusiasmo,
num clima de amizade inesquecível.
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Foi nessa época que conheci a Augusta
Henriques, minha companheira, com quem
partilhei tantos sonhos de uma Guiné feliz,
onde as crianças pudessem desenhar o seu
futuro com confiança. Foi durante esses
anos que pude assistir à criação de várias
ONG, incluindo a Tiniguena. Estávamos
persuadidos de que o desenvolvimento do
país deveria basear-se na riqueza do seu
património natural e cultural.
Uma riqueza que se explica, no plano
geográfico, pelo fato de a Guiné-Bissau estar
numa zona de transição entre um clima
tropical seco e húmido, favorável à existência
de uma grande diversidade de ambientes
naturais, desde savanas e florestas secas até
florestas primárias sub-húmidas. A influência
marítima é muito pronunciada, havendo
mangais que ocupam toda a zona costeira e
uma série de braços de mar que penetram
até 150 km no interior das terras. A tudo
isto se juntam os ambientes insulares do
arquipélago dos Bijagós e os seus imensos
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bancos de areia e de vasa – os maiores do
continente africano – assim como as ilhas de
Jeta e de Pecixe.
Essa diversidade de ambientes explica, por
sua vez, a diversidade da flora e da fauna.
De Cantanhez ao Boé, passando pelas
regiões de Cufada e Dulombi, podemos
ainda observar, entre os mamíferos, o
chimpanzé e diferentes espécies de
macacos, o leão, o leopardo e outros felinos
de menor envergadura, ungulados como
o búfalo ou o “boca branco”, assim como
animais tão estranhos como o oricterope
ou o porco-formigueiro, e o elefante que se
desloca de um lado e do outro da fronteira
com a Guiné-Conacri, conforme as estações
do ano.
Na sua parte marítima, o país abriga
densidades significativas de animais raros,
como o manatim ou peixe-boi, duas espécies
de golfinhos (com raras visitas de baleias),
a lontra, sem esquecer o hipopótamo que,
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na Guiné-Bissau, tem a peculiaridade de
se ter adaptado à água do mar. Entre os
répteis, dezenas de milhares de tartarugas
marinhas vão desovar todos os anos nas
praias, enquanto que os crocodilos, de duas
espécies, são ainda numerosos. Os bancos
de areia e de vasa do Arquipélago são
ocupados pela segunda maior concentração
de aves aquáticas da África Ocidental, ou
seja, quase um milhão de aves migradoras
que percorrem duas vezes por ano 6 000 a
8 000 km entre o Ártico e a Guiné-Bissau.

Hoje, esses sistemas são desequilibrados e fragilizados
pela globalização, bem como pela expansão da economia
de base monetária, que faz com que os recursos naturais
sejam considerados, antes do mais, como mercadoria.
A evolução de certas tecnologias, como o motor-fora-debordo, o gelo e a rede de monofilamento, no domínio da
pesca, ou ainda a motosserra na exploração florestal,
expande os limites da exploração. Ao mesmo tempo,
o sistema de educação atual afasta os jovens da sua
tabanca, fazendo assim desaparecer as oportunidades de
transmissão de conhecimento pelos mais velhos e o apego
à sua terra natal.

A esta biodiversidade corresponde uma
grande diversidade cultural, que expressa
a natureza das relações que os diferentes
grupos étnicos mantêm com o seu meio.
Eles detêm um conjunto de conhecimentos
e saberes de valor inestimável sobre os
recursos naturais e a sua utilidade para
a alimentação, o artesanato, a habitação
ou a farmacopeia. A título de exemplo, os
Nalus, na região de Cantanhez, sabem como
reconhecer e usar quase 200 espécies de
plantas, enquanto que os pescadores Bijagós
conseguem identificar uma centena de
espécies de peixes. Esses conhecimentos
são-lhes transmitidos durante os rituais de
iniciação que costumam chamar «escola
do mato». A expressão dessa relação com
a natureza assume tantas formas quantos
os grupos étnicos, e é isso também que faz
a riqueza deste país: são vários sistemas
de produção, tipos de organizações sociais,
regras de gestão ou ainda mecanismos de
conservação, tais como florestas sagradas
ou “mandjiduras”. São igualmente formas
de expressão tão espetaculares como as
competições de luta livre dos Felupes ou dos
Balantas, por exemplo, e outras cerimónias
incríveis, como as danças tradicionais dos
Bijagós com as suas máscaras de touros, de
tubarões ou de peixe-serra, à luz da fogueira.

Tal situação, combinada com o forte crescimento
demográfico e os fluxos migratórios de novos utilizadores
em busca de recursos ou de espaço, agravada pelo
aumento da pobreza e da instabilidade política recorrente,
tem levado ao progressivo desaparecimento das florestas,
inexoravelmente substituídas pela monocultura do caju,
à sobre-exploração dos recursos pesqueiros ou ainda ao
rápido aumento da poluição, causada sobretudo pelo
plástico. Embora seja verdade que o Estado tem feito
esforços notáveis em termos da conservação ambiental, em
particular através da criação do Instituto da Biodiversidade
e das Áreas Protegidas e da classificação de quase 1/4 do
território nacional em áreas protegidas, há que reconhecer
contudo que os meios de que dispõe para estudar, gerir e
fiscalizar uma área tão grande são largamente insuficientes.
Numa altura em que as alterações climáticas começam a
ter grandes impactos, a Guiné-Bissau é considerada uma
das regiões mais vulneráveis do mundo a este respeito;
num país onde os recursos naturais - água, solo, florestas,
biodiversidade - representam a principal segurança dos
seus habitantes, é hora de dar um verdadeiro grito de
alarme. O país ainda possui riquezas suficientes para
garantir o seu desenvolvimento sustentável, desde que
sejam usados com precaução e que seja assegurado o seu
controle efetivo. Esta é basicamente a mensagem veiculada
pelos jovens da GNT que, mais do que nunca, deve ser
ouvida por toda a sociedade. O património natural e cultural
nacional deve ser o elo que une os guineenses em torno do
seu território e da sua cultura, a fim de criar uma geração
nova de cidadãos e de governantes comprometidos com
a sua valorização e proteção. Essa é a aposta feita pela
Tiniguena através da Geração Nova da Tiniguena.
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Historial das visitas de estudo da Tiniguena
A história da Geração Nova da Tiniguena está intrinsecamente
associada às visitas de estudo a sítios do património natural e cultural
nacional. Por isso, a nossa narrativa começa com a primeira visita de
estudo, levada a cabo em 1993.
Tudo começa nas Matas de Cantanhez,
em 1993
A Tiniguena realizou a sua primeira visita
de estudo de alunos da capital, no quadro
da designada “Iniciativa Cantanhez”.
Consideradas desde os tempos coloniais
como “as mais belas florestas da GuinéBissau, Cantanhez foi identificada como
uma zona a proteger, no âmbito do projeto
de planificação costeira3, por abrigar as mais
importantes manchas de floresta sub-húmida
do país. Em 1992, a UICN lançou um alerta
sobre as graves ameaças que pairavam
sobre aquelas matas, convidando as ONG
AD, Alternag e Tiniguena a associarem-se
a ela para identificarem e implementarem
um projeto visando a sua salvaguarda, que
batizaram de “Iniciativa Cantanhez”.
O projeto tinha uma forte componente de
informação e sensibilização do público e
decisores. A realização de visitas de estudo
de crianças vindas da capital, de campanhas
de sensibilização e outros suportes de
comunicação (calendário e postais) faziam
parte das ações propostas que a Tiniguena
decidiu levar a cabo porque se enquadravam
bem no âmbito do seu programa de
Educação para o Desenvolvimento. Para o
efeito, preparou um microprojecto que seria
financiado pela Oxfam-América, no valor de
dez mil dólares, para levar 20 crianças de
uma escola secundária de Bissau a visitarem
o sítio, que intitulou: “Conhecer para Amar,
Amar para Proteger: Cantanhez”.

O cerne da proposta era fazer das crianças
vetores da informação e sensibilização do
público em favor de Cantanhez. Para tal,
era necessário que elas pudessem, em
primeiro lugar, conhecer no terreno o que
é uma floresta e, muito em particular, a de
Cantanhez, saber como funciona e que
recursos e serviços fornece, quer para as
populações locais, quer para o país e mesmo
para o mundo. Isso requeria algum tempo de
estadia no sítio.

3. O projeto de Planificação Costeira foi iniciado pela UICN, em 1989, em parceria com a então
DGFC e com a colaboração técnica da ONG canadiana CECI
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lazer e confraternização entre os alunos e
destes com outras crianças das tabancas
visitadas, para favorecer intercâmbios
e camaradagem numa abordagem
“aprendizagem em festa”.
Era necessário, sobretudo, assegurar um
bom enquadramento técnico e pedagógico
da visita, recorrendo a pessoas-recurso
que conheciam bem Cantanhez. Contou-se
com alguns técnicos nacionais que há anos
investiam na zona em múltiplos sectores,
entre os quais o Eng.º Carlos Silva, vulgo
Pepito, já falecido, e alguns elementos
da população local reputados pelo seu
conhecimento das matas e da região,
nomeadamente caçadores, curandeiros,
líderes tradicionais e/ou espirituais.
Finalmente, a Tiniguena constituiu uma
equipa que velaria pela aprendizagem
das crianças num ambiente descontraído,
pedagogicamente estimulante, com
segurança.
A preparação da aventura
A nossa opção foi preparar um programa
de vista de sete dias, que lhes permitisse
conhecer uma amostra significativa
das manchas de florestas ainda bem
conservadas, das espécies ali observadas,
da vida das populações e da sua cultura,
das dinâmicas locais de conservação e
desenvolvimento, dos problemas e desafios
enfrentados. Um programa que incluísse,
igualmente, momentos de descontração,

As questões logísticas deveriam merecer
igual atenção. Foram identificadas e
mobilizadas pessoas-recurso capazes de
assegurar as condições necessárias a
uma boa estadia das crianças, muito em
particular o seu alojamento e alimentação.
Havia ainda o cuidado de proporcionar
aos alunos oportunidade de descoberta da
gastronomia local, por esta representar a
expressão perfeita da síntese entre o meio
ambiente e a cultura.
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Contar o que viram, sentiram e aprenderam! Fazer boas escolhas, para dar certo!
A visita deveria decorrer durante as férias
da Páscoa. Após o seu regresso, os
alunos tinham de comunicar o que viram,
aprenderam e sentiram, informando e
sensibilizando os seus colegas, amigos e
familiares sobre Cantanhez e a necessidade
da sua preservação. Por isso, tinham que
fazer trabalhos pedagógicos, numa ou
várias modalidades tais como: composição,
poesia, jornal mural, teatro, música,
desenho, pintura, fotografia… Deviam
ainda demonstrar o que aprenderam,
participando num teste de conhecimento.
Para os encorajar a relembrar e consolidar
os conhecimentos adquiridos no terreno,
por um lado, e para favorecer a criatividade
e a qualidade dos trabalhos de restituição,
por outro, seriam realizados concursos,
com a distinção dos três melhores, em cada
modalidade.
Estavam previstas sessões de restituição da
visita em cinco escolas, com a exposição dos
melhores trabalhos, assim como uma outra
restituição a decorrer no centro da capital,
destinada aos pais, familiares, amigos e
convidados da Tiniguena, no dia 1 de junho,
Dia Internacional das Crianças. Os prémios
seriam entregues nessa sessão, num
ambiente de confraternização e celebração.

A visita de estudo a Cantanhez foi um desafio
enorme para a Tiniguena: a preciso pensar
e preparar todos os detalhes, fazer escolhas
estratégicas e tomar boas decisões.
Entre as escolhas cruciais feitas, foi a da
escola com a qual trabalhar em Bissau,
onde selecionar os alunos que participariam
na visita. A decisão recaiu sobre o Liceu
João XXIII, por ser bem organizado, ter
uma direção rigorosa, mas aberta, ter
um bom nível pedagógico e um número
razoável de alunos do secundário com bom
aproveitamento escolar. Por ser privada, dava
garantias de funcionamento normal, pois
os professores eram pagos regularmente e
por isso não faziam greves como acontecia
frequentemente nas escolas públicas. Era
essencial ter um interlocutor fiável, que
facilitasse a execução cabal do programa da
visita, da fase preparatória à sua execução e
restituição (6 meses).

Havia também que escolher criteriosamente
os alunos que iriam participar. O primeiro
critério de seleção assentava no ano escolar
e na faixa etária do candidato. Optou-se por
trabalhar com alunos frequentando a 7.ª e a
8.ª classes, com idades compreendidas entre
os 12 e os 15 anos, por terem já uma base
razoável de conhecimentos e de autonomia,
Estava previsto ainda que os alunos
estando numa faixa etária propícia à
divulgassem as suas experiências ao grande descoberta e ao abraçar de causas, com
público da capital, através de entrevistas nas altruísmo. Um segundo critério consistia
rádios, nos jornais e na televisão, servindo de na manifestação de interesse por parte
embaixadores das matas de Cantanhez e das do candidato, com base na sua inscrição
populações que ali habitam. Através do seu
voluntária. O terceiro critério era o de ser
testemunho, um maior público poderia ser
bom aluno, com boas notas, nomeadamente
informado e sensibilizado, pois as pessoas
a Ciências Naturais e Português e ter bom
são geralmente mais recetivas a mensagens
comportamento. Havia que garantir que os
veiculadas por crianças. Porque elas são a
selecionados dominassem conceitos básicos
voz da inocência, são a voz do futuro, são os permitindo compreender as questões
herdeiros deste precioso património.
ambientais a abordar na visita, que tinham
capacidade de comunicar na língua oficial e
eram minimamente disciplinados.

26

AS VISITAS DE ESTUDO DA TINIGUENA A SÍTIOS DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DA GUINÉ-BISSAU

Sem o acordo dos pais, não há participação
na visita!
E, finalmente, seria necessário ter o acordo
formal dos pais. Não era de todo evidente que
eles deixariam seus filhos, ainda pequenos,
irem para o “mato” durante uma semana,
sob os cuidados de uma organização ainda
pouco conhecida. Isso levou a Tiniguena a
solicitar à escola uma reunião com os pais
dos inscritos, para lhes explicar os objetivos e
detalhes da visita e esclarecer as suas dúvidas.
No encontro, foi-lhes garantido que os alunos
seriam acompanhados de dois professores da
sua escola, que o seu transporte, alojamento
e alimentação nas zonas visitadas seriam
assegurados com a máxima segurança e que
a visita seria dirigida e enquadrada por uma
pessoa íntegra e responsável, com todas as
qualidades requeridas e da inteira confiança
da Tiniguena: o Sr. Pedo Quadé, antropólogo,
Coordenador do Programa Educação para o
Desenvolvimento (ED) e membro da direção
da ONG.
Assim, foram 17 os alunos que participaram
na visita a Cantanhez. Quando regressaram,
vinham apaixonados por aquelas belas
florestas, que queriam ajudar a proteger.
Contaram aos colegas e amigos “passadas”
da visita, com entusiasmo e alguma saudade
dos momentos de descoberta e camaradagem,
onde fizeram novas amizades. Estas amizades
foram-se reforçando com a participação do
grupo nas atividades de restituição e na 1.ª
campanha de sensibilização da Tiniguena sob
publicação (em dezembro) de um conjunto de
o lema “Salvemos Cantanhez!”
postais e calendário alusivos ao sítio visitado.
Desta feita, poderia ampliar e projetar a sua
comunicação a nível nacional e internacional,
pela articulação e sinergia entre um conjunto
Visita a Cantanhez, uma experiência de
de atividades com alto potencial mobilizador.
sucesso para repetir!
O sucesso desta experiência levou a
organização a decidir passar a realizar, todos
os anos, uma visita de estudo (nas férias da
Páscoa) e uma campanha de sensibilização
(de 1 a 5 de junho) a favor de um sítio do
património natural e cultural nacional, com

O projeto de planificação costeira tinha proposto
a classificação como Área Protegida de vários
sítios importantes para a biodiversidade que
valia a pena levar os guineenses a descobrir,
através dos olhos das crianças. Ilhas Bijagós,
Rio Grande de Buba, Suzana e Varela, Bolama,
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Rio Corubal, foram os lugares visitados nos
anos seguintes. O conflito político-militar
desencadeado a 7 de junho de 1998 viria
a interromper estas realizações, que seriam
retomadas em 2000, findas as hostilidades.
A partir de então, outros locais de interesse
patrimonial foram “descobertos” pelas
crianças: Formosa, Cacheu, Farim, João
Vieira e Poilão, Jeta, Urok, Pecixe…
Por haver esgotado o leque de sítios a
explorar, a Tiniguena decidiu repetir a visita
a Cantanhez (2007), Farim (2017) e Buba e
Cufada (2018), onde foram abordadas novas
problemáticas inscritas no âmbito de novos
projetos e novas parcerias.
Na realidade, as primeiras dez visitas e
campanhas tinham sido suportadas pelos
seus parceiros de longa data, em particular
a Swissaid, a UICN, a Oxfam Novib e a
Inter Pares. Todavia, as alterações na
conjuntura externa levaram à perda dos
seus maiores parceiros institucionais, que,
durante duas décadas, haviam assegurado
2/3 dos seus custos de funcionamento e
programa, incluindo as visitas de estudo.
Por estas razões, e devido ao peso crescente
do seu programa, a periodicidade das
visitas alterou-se de anual para de dois em
dois anos, até 2011. Depois, haveriam de
decorrer sete anos até a ONG ter meios
financeiros permitindo-lhe realizar as duas
últimas vistas, em 2017 e 2018, no âmbito
de um projeto de monitorização dos recursos
naturais, financiado pela União Europeia.

Réplicas e inovações em 16 visitas de
estudo, de 1993 a 2020
No total, de 1993 até 2020, foram feitas 16
visitas de estudo, envolvendo 233 alunos de
cinco escolas secundárias da capital, das
quais três privadas (Liceu João XXIII, Escola
Taborda e Escola Portuguesa), uma pública
(Liceu Nacional Kwame Nkrumah) e uma
autogerida (Liceu Politécnico da Aldeia SOS).
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O formato inicial das visitas foi retomado,
com algumas inovações incluindo novas
atividades e novas temáticas da agenda da
Tiniguena, mantendo-se, porém, sempre
centrado nas questões da conservação e da
valorização do património natural e cultural.
O Fundo de Solidariedade, que passou a
fazer parte do programa das visitas, é um
exemplo destas inovações. Após o regresso
da visita aos Bijagós, os alunos quiseram
solidarizar-se com as crianças da tabanca
de Eticoga, na ilha de Orango, pois viram o
estado deplorável em que se encontrava a
sua escola, ameaçada de ruir nas próximas
chuvas. Ao regressar a Bissau, sugeriram
fazer um “peditório” para apoiar a sua
reabilitação e foi assim que conseguiram
mobilizar uma boa quantia e algum material
escolar. Com a ajuda da Tiniguena que
reforçou a verba com a receita da venda de
camisolas e calendários produzidos para
a campanha sobre os Bijagós, foi possível
reabilitar totalmente a escola e oferecer
materiais didáticos aos alunos. Assim nasceu
o Fundo de Solidariedade, que funcionou
nesta modalidade até 2005,
A degradação da situação económica do
país fez com que os peditórios pela capital
florescessem e os alunos se vissem num
mesmo espaço com os mais carenciados,
pedindo dinheiro aos transeuntes, com
resultados cada vez mais irrisórios. Isso
levaria a ONG a suprimir a recolha de fundos
junto do público, passando o Fundo de
Solidariedade a ser alimentado apenas com
a venda dos materiais de sensibilização
das campanhas. No total, 10 localidades
visitadas beneficiaram de uma infraestrutura
de carácter social (escola, maternidade,
poço) apoiada pelo Fundo.

Outra inovação, foi a organização de uma
visita de intercâmbio a Bissau de um
grupo de crianças vindas de uma tabanca
visitada pelos alunos de Bissau. Cada um
destes deveria hospedar e cuidar de uma
criança em sua casa, durante a sua estadia
de uma semana na capital. Experiências
enriquecedoras e algumas belas amizades
haveriam de resultar deste intercâmbio. Mas
esta atividade acabou por ser suspensa em
2003, quando a Tiniguena se apercebeu de
alguns riscos e potenciais efeitos perversos
de um intercâmbio que se revelaria
“desigual”.

GNT, a inovação com maior e mais
duradoiro impacto!
No entanto, a inovação com impacto mais
forte e duradoiro sobre a Tiniguena e o
trabalho que realiza, foi a criação de um
grupo de pequenos voluntários, que saiu da
“fornada” da visita aos Bijagós, em 1994.
Após o seu regresso, por vontade manifesta
pelos alunos que queriam continuar a
encontrar-se na Tiniguena e a colaborar nas
atividades de informação e sensibilização
para a proteção dos meios naturais e da
cultura das comunidades visitadas, a ONG
começou a organizar e a enquadrá-los num
grupo que designou “Pequenos Voluntários
da Tiniguena”. Um ano depois, os já
adolescentes não se conformavam mais com
o epíteto “pequenos” e decidiram que seriam
a “Geração Nova da Tiniguena”!
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Testemunho

Foi em 2005 que ouvi falar pela primeira
vez da Geração Nova da Tiniguena. Estava
a começar a minha carreira na Inter Pares,
uma ONG canadiana fundada em 1975 que
trabalha com a Tiniguena desde 1991. De
facto, a minha organização, tal como uma
parteira, ajudou a dar à luz a Tiniguena.
Acompanhado da minha colega, Caroline
Boudreau, fomos à ilha de Formosa para
participar na Assembleia-geral Urok, onde
se atualizam anualmente as regras de gestão
da Área Marinha Protegida Comunitária
das ilhas Urok, no Arquipélago dos Bijagós.
Nesta ocasião foi lançado o primeiro Fórum
Jovem Urok. Compreendi desde então o
lugar importante que a Tiniguena dava, e
ainda dá, à juventude.

“O
 encantamento! ”
Não se pode ir a este arquipélago, conviver
com os Bijagós e ficar indiferente. O
mistério que envolve estas ilhas, com as
suas imensas mangueiras, os seus mangais,
a doçura das noites estreladas em que se
ouve ao longe o ritmo dos tambores...
Nós estávamos simplesmente encantados.
É este encantamento que a Tiniguena
sabe tão bem transmitir. Com essa frase
tão simples, mas cheia de ensinamentos,
“conhecer para amar, amar para proteger”,
a Tiniguena organiza todos os anos visitas
de aprendizagem para os adolescentes de
Bissau; visitando uma nova localização a
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fim de melhor dar a conhecer a beleza do país
e a realidade da sua gente. A Geração Nova
da Tiniguena (GNT), criada por aquelas e
aqueles que participaram dos intercâmbios,
estendeu os ensinamentos destas visitas através
da organização de carnavais e de emissões
radiofónicas destinadas aos jovens. A GNT
e as visitas de estudo foram um verdadeiro
viveiro; vários daquelas e daqueles que
participaram nelas ocupam hoje altas funções,
quer seja no seio de ONG, de empresas, do
governo, de universidades ou de agências
internacionais. Mas para além do impacto
positivo sobre estes jovens, é também a
transmissão de uma geração para a outra deste
amor pela natureza, desta curiosidade pelo
conhecimento, que vale a pena sublinhar.
A primeira vez que experimentamos
um fruto que não conhecemos, que
cheiramos uma flor cujo perfume não
imaginamos, que ouvimos o canto
de um pássaro desconhecido, ou que
vemos a imensidão da natureza em
todo o seu esplendor e sua diversidade, ficamos
maravilhados. Nesta era numérica em que o
virtual se sobrepõe à realidade. Em que é cada
vez mais difícil descolar os olhos dos écrans
e interagir com o que nos rodeia. Em que as
tecnologias de manipulação de seres vivos
são cada vez mais fortes e em que podemos
simplesmente trocar a natureza por organismos
geneticamente modificados – é mais importante
que nunca despertar as consciências e suscitar
esse encantamento pela biodiversidade, antes
que seja tarde demais.

Este livro de capitalização das 12 primeiras
visitas de estudo e da experiência da GNT é
de uma importância capital para deixar um
testemunho do poder transformador destas
visitas para tantos jovens guineenses ao
longo de décadas. Se podemos sonhar um
pouco, parece-me que o potencial das visitas
de intercâmbio é demasiado importante
para as limitar a algumas pessoas.
Parece-me que se deve democratizar
esta experiência para o conjunto dos
guineenses. Como conseguir isso? Deixo
a cargo da Tiniguena e da GNT pensar
nisso. Uma coisa é certa, poderão contar
connosco para os acompanharmos na
transmissão desta paixão por conhecer,
amar e proteger a natureza tão frágil e tão
bela que nos rodeia.

Éric Chaurette,
Inter Pares, Canadá
Ottawa, Canadá, janeiro de 2020
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Génese, evolução e dinâmica da GNT

D

esde o final da primeira visita de estudo a Cantanhez,
a Tiniguena já cogitava como capitalizar, de uma forma
mais contínua e perene, o extraordinário potencial de
comunicação das crianças que tinham participado
nessa experiência. Surpreenderam todos com a sua inteligência,
sensibilidade e o grande à vontade em falar com propriedade
e coração sobre Cantanhez.
Um grupo especial, descobrindo o mundo do ativismo!
Na realidade, houve aqui uma coincidência,
entre a Tiniguena e os adolescentes que
participaram nas duas primeiras visitas de
estudo. Eles também tinham manifestado
a sua vontade em continuar envolvidos
nestas atividades que lhes conferiam uma
certa importância, pela visibilidade que
ganhavam ao participarem em entrevistas
e programas na rádio e na televisão, pela
sensação que lhes dava de fazerem parte
de um grupo “especial”. Também porque
lhes permitia voltar a encontrar-se com os
colegas e amigos que tinham feito na visita,
num ambiente jovial e estimulante, agindo,
juntos, em prol da causa ambiental. Estavam
desvendando o mundo do ativismo…

Quando a Tiniguena anunciou, na entrega de
prémios dos trabalhos de restituição4 sobre
Cantanhez, que iria organizar uma segunda
visita de estudo à qual os dois alunos melhor
classificados teriam o direito a participar,
muitos reagiram dizendo que também
gostariam de continuar, oferecendo-se para
apoiar nas atividades de sensibilização.

Assim, confirmado o interesse entusiasta
de ambas as partes, nasceu o Grupo
dos Pequenos Voluntários da Tiniguena,
em 1994. Mas a maioria dos membros,
que já tinham ultrapassado a infância,
contestava a designação “pequenos”. Eles
consideravam-se já “grandes” e pretendiam
ser levados a sério. Queriam formar um
grupo bem estruturado e organizado, à
semelhança do que viam na ONG-mãe:
com estatutos, corpos diretivos, critérios
de adesão, estrutura operacional, divisão
de responsabilidades, planificação das
atividades e prestação regular de contas.
Sob a orientação de Pedro Quadé, que os
tinha acompanhado nas visitas e assegurava
o seu enquadramento, o grupo preparou
e realizou a sua assembleia constituinte
a 22 de março de 1995. Os membros
aprovaram os seus objetivos, critérios de
adesão, estrutura orgânica e um programa
de ação trimestral. Escolheram entre si os
mais dinâmicos para integrar um núcleo
dinamizador. A 26 de julho, fizeram uma

4. Os trabalhos de restituição consistiam nos trabalhos pedagógicos
realizados pelos alunos após as visitas de estudo nas modalidades já
relatadas no capítulo II: composição, poesia, desenho, etc. A preparação
e apresentação desses trabalhos nas escolas e junto das suas famílias
era designada atividade de “restituição das visitas de estudo”.
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assembleia geral extraordinária, onde adotaram o
nome de Geração Nova da Tiniguena - GNT.
Nesta sua primeira fase de vida, para além do
seu programa radiofónico, de que falaremos
mais adiante, as atividades da GNT cingiam-se
ao apoio à Tiniguena no seguinte: preparação
e a restituição das visitas nas escolas, recolha
de apoios para o Fundo de Solidariedade,
venda dos calendários e postais, organização
e acompanhamento de atividades culturais e
desportivas inscritas nas campanhas anuais
de sensibilização. A proteção do ambiente
encontrava-se no centro da sua atenção, até
porque era o que lhes conferia algo de especial,
fazia parte do seu ADN. Não havia outras
organizações juvenis no país viradas para essa
problemática. Em plena adolescência, atraídos
pelo altruísmo como é próprio da idade, o
ambiente era uma excelente causa que os levava
a descobrir e a enveredar pelos caminhos do
ativismo juvenil.
A direção da Tiniguena também compreendeu
cedo este desafio e redobrou a sua aposta.

Uma escola que forma futuras lideranças
comprometidas com o património natural e
cultural da Guiné-Bissau
A sua perspetiva era formar jovens e futuros
líderes do país empenhados na conservação
do património natural e cultural da GuinéBissau. Sendo a maioria destes adolescentes
oriundos de famílias em situação socioeconómica
desafogada, eram mais propícios a abraçar o
voluntariado. A Tiniguena já investia no apoio a
jovens de comunidades vulneráveis, através do
seu Programa de Apoio a Iniciativas Locais de
Desenvolvimento que desenvolvia em três regiões
do sul do país.
O trabalho com a GNT fazia parte do seu
Programa de Educação para o Desenvolvimento,
que visava vários públicos, desde o simples
cidadão até às classes dirigentes, incluindo as
elites, seja no plano económico, no sociocultural,
no intelectual ou no político. Tinha métodos e
ferramentas distintas de intervenção, adaptados
a cada tipo de público. A GNT era um “projeto”
de formação e acompanhamento de crianças e
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adolescentes com uma boa base formativa
e potencial para virem a ser futuros líderes
e quadros dirigentes comprometidos com o
ambiente e o desenvolvimento sustentável
do país.

seu seio, como forma de fazer emergir novas
ideias e propostas, numa procura constante
de superação. Vem daí a criatividade e a
inovação que tem demonstrado desde a sua
fundação.

Contudo, a ONG definia-se como uma
“Organização Não Governamental de
Promoção do Desenvolvimento Participativo
na Base e Gestão Durável dos Recursos
Naturais.”5, o que, para muitos, parecia ser
contraditório com a pretensão de trabalhar
com as elites e a preferência dada às escolas
privadas na seleção dos alunos para as
visitas e, consequentemente, para a GNT.
Ainda hoje esta questão não é consensual
na Tiniguena, mas tem sido possível manter
alguma flexibilidade na sua abordagem na
prática. Assim, alunos do Liceu Nacional
Kwame N’Krumah viriam a ser incluídos nas
três últimas visitas de estudo antes da guerra
de 7 de Junho de 1998/99. Tal flexibilidade
faz sentido numa organização que sempre
defendeu o pensamento crítico e o debate no

Estes valores de pensamento crítico, de
criatividade e de inovação, de busca da
excelência, a Tiniguena semeou-os desde
cedo na sua nova geração, assim como o
orgulho e grande amor à sua terra natal.
A sua sigla, “Esta Terra é Nossa”, seria
uma divisa para a GNT, contribuindo para o
reforço da identidade e autoestima dos seus
membros.

5. Artigo 1.º dos estatutos da Tiniguena
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O fim do período da inocência, para o
despertar para a cidadania ativa
O conflito de 7 de Junho de 1998 viria
a interromper a dinâmica da GNT de
envolvimento crescente nas questões da
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conservação e a pôr termo ao
que designaríamos “período
da inocência” do grupo. Findo
o conflito, onze meses depois,
a marca indelével da guerra
ficaria para sempre gravada
nestes adolescentes, muitos
convertidos em adultos antes
do tempo.
A guerra de 7 de Junho
também deixaria as suas
marcas na Tiniguena, que
teve de encerrar a sua sede,
suspender as suas atividades
e reconverter o seu programa.
Passado o choque inicial,
reuniu as suas forças e
abraçou uma nova causa: a
luta pelo direito à paz, à democracia e ao
desenvolvimento na Guiné-Bissau. Para
tal, reformulou a sua missão adotando um
novo eixo estratégico, a cidadania, que
veio juntar-se aos seus anteriores eixos: a
conservação do património natural e cultural
e o desenvolvimento participativo.
Essa revisão seria feita no âmbito do seu 3.º
exercício de planificação estratégica, em
dezembro de 2000. Para além do seu staff,
de alguns membros e parceiros de base,
teve a participação de dois elementos da
GNT que tinham ficado em Bissau durante
o conflito e que foram à sua sede oferecer
colaboração voluntária, quando esta reabriu.
Seria da autoria de um desses jovens, hoje
Diretor Executivo da Tiniguena, a célebre
frase que se tornaria divisa do 3.º plano
estratégico, insuflando uma lufada de ar
fresco e energia renovada na ONG e a sua
geração nova: “A Tiniguena é uma pequena
grande família!”
Estes dois jovens relançaram a GNT, num
período em que a maioria dos colegas
estava meio desaparecida no interior ou no
exterior do país, onde se tinham refugiado.
As injustiças, o sofrimento e o desamparo

que tinham presenciado fizeram com que assumissem uma
postura reivindicativa, mobilizando e levando para o grupo
muitos elementos da GNT e outros jovens interessados. Com
o apoio da Tiniguena, organizaram e realizaram atividades
inovadoras de grande impacto que “falavam” a uma
juventude saída de um conflito militar fratricida, sem muitas
perspetivas de futuro.
O 1.º Festival RAP, realizado pela GNT em parceira com
o grupo cultural Vatos Locos da Rua 10, em dezembro de
2000, sob o lema “Guiné Lanta!”, marcaria o início da fase
do “despertar da consciência para a cidadania ativa” na
GNT. A partir de então, as questões da cidadania ganharam
preponderância no seio do grupo, até porque alguns dos
seus membros já eram jovens adultos que, tal como outros
colegas nas mesmas condições, reclamavam o seu direito
a um futuro de paz, democracia e desenvolvimento na sua
terra.
O mesmo estava a suceder com a Tiniguena, que
tinha reconvertido as suas atividades de informação e
sensibilização em torno das questões ambientais, para a
promoção da paz, reconciliação e desenvolvimento do país.
Assim, foram realizadas, em 1999 e 2000, campanhas de
sensibilização sob os lemas “Bissau na Lanta”6 e “GuinéBissau ten ku ten futuro! ”7 O 1.º festival RAP inscrevia-se
nesta última.

6. Bissau vai reerguer!
7. A Guiné-Bissau tem que ter um futuro!
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Descobrindo e valorizando os talentos de
comunicação no seio da GNT
Se na fase embrionária do grupo, a sua
ação cingia-se ao apoio às atividades da
ONG-mãe e outras sugeridas por esta, mais
tarde, depois da guerra de 7 de Junho, os
membros da GNT passaram a propor (a
reclamar por vezes) iniciativas próprias,
muitas delas realizadas em parceria com
outras organizações juvenis com as quais
interagiam. A maioria dessas iniciativas
tiveram grande impacto e fizeram “moda”
entre os jovens de Bissau. Foi o caso do
1.º festival RAP, mas também de outras
atividades mais permanentes que revelavam
ter um elevado potencial mobilizador da
camada juvenil, em torno de problemáticas
da atualidade na agenda da Tiniguena e da
GNT. Entre elas, distinguiu-se o programa
radiofónico.
Na realidade, a Tiniguena tinha constatado
desde cedo o interesse e os talentos para
a comunicação de muitos alunos. Quis
aproveitar e valorizar essas aptidões,
confiando-lhes a redação do Polonsinho,
um suplemento juvenil da sua revista de
educação ambiental “Matu Malgos” (MM).
Entre 1997 e 1998 saíram duas edições,
com notícias do grupo e artigos sobre o
tema central da revista, numa abordagem e
linguagem mais adaptadas ao público jovem.
Com a reestruturação do MM feita em 2000,
o Polonsinho foi substituído pela página
“Perspetiva Juvenil”, que ficou a cargo de
alguns membros mais velhos da GNT. Até
2004, quando o MM foi suspenso, foram
publicadas quatro edições.
A Tiniguena tinha apadrinhado também a
criação de um espaço radiofónico próprio do
grupo, através de um programa preparado
e animado pelos seus membros, difundido
numa rádio de grande escuta pelos jovens
da capital. A página juvenil do MM e os
programas radiofónicos da GNT foram
suportes de comunicação importantes,

graças aos quais as mensagens da Tiniguena
eram apropriadas e levadas pela GNT a um
público mais jovem, que, por sua vez, se
apropriava e as levava ainda mais longe.

Programa radiofónico Inter-Jovens:
Nha programa! Bu Programa!
No programa!
O programa radiofónico foi indubitavelmente
a atividade que mais despertou o
interesse das crianças e adolescentes que
participaram nas visitas da Tiniguena e lhes
deu vontade de aderir à GNT! Foi também
aquela que teve maior continuidade e
longevidade e “segurou” o grupo, mesmo
nos períodos mais difíceis, quando faltou
à Tiniguena tempo, recursos humanos
e financeiros, para “animar” a sua nova
geração.
Começou por intitular-se “Espaço Verde”
e saía na rádio Bombolom FM, no seio do
programa “Planeta Jovem”. O “Espaço
Verde”, iniciado em 1996, era uma emissão
de 20 minutos produzida por adolescentes
de GPVT/GNT e orientada para as questões
ambientais. Viria a encerrar na sequência do
conflito de 7 de Junho de 1998/99, quando
a Bombolom foi ocupada pela então Junta
Militar, que a transformou na sua antena.
Foi reeditado mais tarde, em 2000, na
rádio comunitária Voz de Quelélé, através
de um novo programa, com novo formato,
o “Jumbai Juvenil”. Desta vez, era uma
produção conjunta da GNT, com o grupo
“Vatos Locos” e a associação juvenil do
bairro Belém “Na Lempi”. Tinha o apoio
técnico da Tiniguena, que o financiava no
quadro do Programa de Desenvolvimento
Integrado em 3 bairros da capital8. O
enfoque era dado às questões da cidadania,

8. O Programa de Desenvolvimento Integrado em três Bairros da Periferia Urbana de Bissau (2000-2003) foi uma
iniciativa de 3 ONG portuguesas (ACEP, IED e IMVF) e 3 ONG guineenses (AD, Aifa-Palop e Tiniguena), para apoio à
reabilitação e relançamento da economia das famílias residindo em 3 bairros que estavam entre os mais afetados pela
guerra de 7 de Junho: Quelélé, Militar e Belém.
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Programa radiofónico Inter-Jovens
A 3 de novembro de 2001, saía para o ar nas antenas da Rádio Galáxia de
Pindjiguiti a edição N.º 0 do “INTER-JOVENS ”, o programa radiofónico da Geração
Nova da Tiniguena-G.N.T. Atualmente, o Inter-Jovens é difundido, em directo, na
Rádio Bombolom FM, todos os sábados. Abordando temas de interesse para as
associações juvenis, para os jovens do meio urbano e rural, visando a promoção
da cultura da paz e reconciliação no seio da comunidade juvenil da Guiné-Bissau,
este espaço tem estado a divulgar mensagens informativas e educativas sobre os
direitos e obrigações dos jovens enquanto cidadãos e a necessidade destes se
interessarem e se implicarem cada vez mais na proteção dos recursos naturais, o
principal capital de desenvolvimento deste país.
Com um tempo de antena inicialmente de trinta minutos e, actualmente, com
quarenta e cinco minutos, o programa conta com uma estrutura própria e inovadora,
subdividida em três partes: notícias, debate do tema do dia, concurso de anedotas.
Para assegurar a sua emissão regular, existe um comité de orientação composto por
uma equipa da GNT, responsável pela análise, produção, difusão e apresentação
do programa. É uma instância de responsabilização e de aprendizagem dos jovens
no domínio jornalístico, no trabalho de intervenção cívica e de funcionamento em
equipa.
Presentemente, o Inter-Jovens é um espaço radiofónico com grande audiência e
muita participação da camada juvenil.
In Matu Malgos Nº 9 - Emanuel dos Santos9 , Coordenador-geral da GNT (2002/2004)

9. Emanuel dos Santos foi Coordenador-geral da GNT de julho 2002 a janeiro 2004. Ajudou na conceção e realização do
projeto “Direitos Cívicos em Tempos de Férias” (2003) e defendeu maior conexão da GNT com outras associações e
redes juvenis, entre as quais a RENAJ e o CNJ. Foi representante da GNT no CNJ, tendo sido mais tarde seu presidente.
Trabalhou 2 anos na Tiniguena como animador juvenil (2001-2003), e fez depois carreira no jornalismo. Faleceu muito
jovem, em 2012, num acidente de viação.
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como a promoção do diálogo e
a reconciliação nacional e a participação
dos jovens na reabilitação e relançamento
dos seus bairros e do país.
Em 2001, o programa voltaria a sofrer
alterações, passando doravante para a
exclusiva responsabilidade da GNT, mas
contando sempre com o enquadramento
técnico e pedagógico da Tiniguena, que
o financiava no âmbito do seu programa.
E assim, renasce nas antenas da rádio
Pindjiguiti, com um novo nome: InterJovens!
O Inter-Jovens haveria de sofrer
posteriormente algumas alterações para
se adaptar às mudanças no grupo e a
outras antenas radiofónicas. Nascido na
rádio Pindjiguiti em 2001, haveria de
transitar em 2002 para a Bombolom, onde
se manteria por 8 anos, mudando para a
rádio Sol Mansi em 2010, até à sua última transmissão,
em 2016.
A Tiniguena asseguraria sempre o seu financiamento
e enquadramento, para manter o focus nas questões
ambientais e de cidadania do seu nicho, assim como
a capacitação das equipas, em constante mudança.
Isto porque o programa era afetado pelo percurso
académico dos seus responsáveis, que deixavam de
ter disponibilidade quando transitavam para o ensino
superior e para a vida profissional.
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Vida democrática na GNT
A participação no funcionamento e na
edificação da vida institucional do grupo
sempre atraiu os membros da GNT, de todas
as gerações, reproduzindo-se aqui uma
espécie de projeção de reflexo mútuo. Os
mais pequenos, admirando os mais velhos,
e projetando-se já no futuro tendo-os como
referência. Estes, vendo nos mais novos
o reflexo do que eram quando saíram da
sua primeira visita de estudo, avaliando o
quanto tinham evoluído. E, assim, havia um
intercâmbio que se operava favorecendo um
processo pedagógico no qual os mais velhos
ajudavam os debutantes a conhecer e a dar
os seus primeiros passos na vida associativa.
Estes últimos, por sua vez, transmitiam-lhes
mais entusiasmo e energia e reforçavam
neles o sentimento de responsabilidade
pela formação de uma nova geração dentro
do grupo. A sucessão acontecia, deste
modo, naturalmente, responsabilizando
e orgulhando todos aqueles que nela
participavam, sem alimentar rivalidades e
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bloqueios na luta pela liderança, que vários
grupos juvenis conheciam, reflexo do que
acontecia na esfera política nacional.
Daí a forte aposta da Tiniguena no
acompanhamento de longo prazo do
processo de desenvolvimento organizacional
da GNT. Para tal, contava com as qualidades
notáveis de Pedro Quadé, que coordenava
o programa no qual se inscrevia a GNT.
Ele orientava, aconselhava e fazia um
“coaching” diário da organização e das
atividades do grupo, da interação entre os
seus membros, de forma a aprenderem a
refletir, dialogar, comunicar, argumentar e
negociar, ouvindo e respeitando opiniões
diferentes, sem agressividade, sabendo
estabelecer prioridades e tomar as decisões
que se impunham para atingir os objetivos
prosseguidos. Significava levar os membros a
conhecer e a adotar ferramentas de trabalho
e rotinas próprias de uma organização
democrática, coerente e relevante.

Desta feita, estes jovens aprenderam
cedo a planificar e a organizar reuniões,
encontros e assembleias, a fazer atas,
relatórios, planos de trabalho e de
atividades. Familiarizaram-se com estatutos
e organigramas, com critérios de seleção
e de elegibilidade orientando a tomada de
decisões importantes para a vida do grupo.
Um leque de competências que haveriam de
ser-lhes de utilidade na sua vida associativa
e profissional futura.

AS fases do desenvolvimento da GNT
Na sua primeira fase, antes da guerra de
7 de Junho, entre 1995 e 1998, a
GNT reunia adolescentes com idades
compreendidas entre os 13 e 17 anos.
A sua estrutura era muito simples:
1) uma assembleia geral, o órgão
deliberativo, que se reunia duas vezes
por ano, 2) um conselho de coordenação
formado por dois coordenadores gerais e
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pelos coordenadores dos sectores; 3) quatro sectores,
cada um responsável por atividades específicas do grupo e
dinamizado por dois coordenadores. A paridade do género
era obrigatória nos órgãos diretivos. Esta estrutura sofreria
posteriormente algumas adaptações à evolução do grupo.
Como foi referido anteriormente, com o conflito de 7 de
Junho, a GNT tinha ficado reduzida a um pequeno núcleo
e a Tiniguena tinha integrado dois dos seus membros mais
dinâmicos e talentosos como animadores juvenis, para
ajudarem a relançar o grupo. Eles deveriam ainda apoiar
o trabalho da ONG-mãe com os jovens do bairro Belém,
onde esta tinha a sua sede e havia aberto uma nova frente,
para ajudar na reabilitação do bairro e no relançamento da
economia das famílias afetadas pela guerra.
Aproveitando o dinamismo de vários jovens com os
quais já colaboravam nas suas atividades e que queriam
aderir à GNT, o grupo abriu-se à admissão de membros
simpatizantes, que o reforçaram. Assim, ganhou em
estatura, realizando atividades de vulto e com grande
impacto, centradas na promoção da cidadania, só que
agora, a maioria dos membros ativos e simpatizantes tinha
idade superior a 17 anos, pelo que houve necessidade de
rever os seus estatutos. Tal revisão seria feita numa AG, em
2001.

A forte atração pela cidadania justificava-se
pelo contexto da época, que era marcado
por grandes desafios sociopolíticos, devido
à instabilidade política e governativa vigente
no país, que tinha impacto direto na vida dos
jovens. A instabilidade seria cíclica na GB,
pelo que a componente cidadania associada
à revindicação política permaneceria como
outra parte do ADN da GNT.
Para evitar o alto risco de ver as suas
preocupações ambientais serem
definitivamente relegadas para segundo
plano, tanto na GNT, como na própria
Tiniguena, foram retomadas, já em 2001,
as visitas de estudo e campanhas de
sensibilização sobre sítios do património
natural e cultural, destacando, neste ano, o
grupo de ilhas de Formosa, no Arquipélago
dos Bijagós. Desta feita, na 4.ª AG da GNT
realizada em julho, foram admitidos quinze
novos membros com a idade entre os 13 e
os 23 anos, dez dos quais adolescentes que
tinham participado na visita a Formosa.

Apesar de haver um bom entrosamento entre
os mais velhos e os mais novos, a ONGPorém, os membros simpatizantes não tinham participado
mãe tinha consciência do desafio que era
em nenhuma visita de estudo. Ora, na sua conceção inicial, trabalhar com um grupo com essa diferença
as visitas eram uma passagem obrigatória para se aderir
etária, sabia que o desenvolvimento pessoal
à GNT. Eram a sua “escola do mato”, onde, durante uma
e relacional de cada classe de idade exigia
semana, tudo era organizado para os adolescentes poderem abordagens distintas. Como fazer um
“conhecer, amar e proteger” o património natural e cultural adolescente de 13-15 anos afirmar a sua
da Guiné-Bissau. Era durante as visitas que a causa
capacidade de organização e de liderança
ambiental lhes era incrustada no seu ADN. Por outro lado,
face a jovens com 23 anos ou mais? E
a própria GNT tinha sido concebida para ser um viveiro,
como fazer um jovem desta faixa etária lidar
onde formar futuros cidadãos e líderes comprometidos com com adolescentes num mesmo espaço,
esse património. Só que nesta altura, havia dois anos que
sem os subalternizar nem ofuscar? Como
estas visitas não eram realizadas, devido à guerra e por isso fazer crescer uma planta ainda em viveiro,
mesmo, já havia poucos adolescentes no grupo.
num mesmo terreno onde já está uma
planta adulta? É preciso haver um certo
Sempre atenta à sua geração nova, a direção da Tiniguena
espaçamento.
antevia, nesta fase, três riscos na sua evolução: 1) a
dominância crescente da vertente cidadania sobre o
ambiente; 2) a perda progressiva da função “viveiro”
associada às visitas; 3) o distanciamento do grupo da sua
vocação e direção inicial, empolgado pelo ativismo juvenil.
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E foi isso que a direção da Tiniguena propôs
ao grupo: fazer uma reestruturação no seu
seio, reorganizando-o em dois subgrupos,
um da GNT-Júnior (13-17 anos) e outro da
GNT-Sénior (17 a 24 anos), cada um com
programas de trabalho, estruturas diretivas, e
lideranças próprias.
E para que isso não resultasse numa
fratura da Geração Nova, foi concebido
um organigrama astucioso, que fazia com
que todos os membros se encontrassem
em algumas atividades comuns, como
o programa radiofónico e nas AG e que
houvesse representatividade igualitária
de cada subgrupo e sexo no Conselho
de Coordenação. Os responsáveis da
GNT-Sénior eram chamados a ajudar na
organização e enquadramento dos Júnior, o
que ajudava a reforçar os laços entre os dois
subgrupos.
Esta revisão orgânica, associada a um
acompanhamento mais próximo dos Júnior,
incluindo a sua formação e capacitação e a

sua maior responsabilização nas suas atividades
próprias, permitiu relançar e autonomizar os
mais novos, onde emergiram novas lideranças.
Permitiu ainda libertar os Sénior para certas
ações de grande alcance, que eram mais do seu
interesse: educação e animação cívica, ativismo
juvenil no seio das redes juvenis, intercâmbio
com os jovens das frentes de intervenção da
Tiniguena, apoio ao enquadramento dos Júnior,
à preparação e acompanhamento das visitas e
às atividades culturais inscritas nas campanhas
de sensibilização.
Levou algum tempo a efetivar tais mudanças,
que nem todos compreenderam logo. Foi
preciso explicar e negociar, como era tradição
na “pequena grande família”. Mas acabariam
por ser integradas no grupo, à medida que
este se ia renovando com a entrada de novos
juniores, saídos das visitas de estudo que se
seguiram e com a partida dos mais velhos, para
os seus estudos superiores e vida profissional,
graças a uma boa comunicação e uma relação
sadia entre as várias gerações na GNT e com a
ONG-mãe.
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Fórum GNT: espaço de convívio entre as três
gerações da Geração Nova

Cada geração deixando a sua pegada
na GNT, com criatividade e inovação.

Com o regresso ao país de vários membros que
faziam os seus estudos no exterior, uns de férias
e outros já como profissionais, muitos queriam
acompanhar a evolução da sua organização. Mas a
maioria tinha mais de 24 anos, a idade limite para
ser membro, conforme as alterações introduzidas
em 2001, pelo que nova revisão seria feita, em
2005. O organigrama da GNT passou a integrar uma
nova estrutura alargada às três gerações da GNT,
designada Fórum GNT, um espaço de encontro
anual das várias gerações da Geração Nova: Júnior,
Sénior e Sénior+ (maiores de 24).

Criatividade e inovação eram caraterísticas
que distinguiam os jovens da GNT. Como
gostavam de questionar o que já estava
feito, de querer ir mais além, de propor
outras atividades ou outras formas de as
realizar, numa emulação entre gerações
que passaram por esta escola, cada uma
querendo deixar a sua pegada! Descrever
todas essas atividades ocuparia largas
páginas, fastidiosas quiçá, para quem não
acompanhou estes “mininus di Tiniguena
reguilas, ma ku ta pega teso”10, que
aprenderam cedo a sonhar com a sua terra e
a reinventá-la, cada geração com as cores e
formas do seu imaginário.

Desde a sua 1.ª edição, que decorreu em setembro
de 2005, até finais de 2011, foram realizadas sete
edições do Fórum GNT. Cada uma era dedicada
a um tema da atualidade na sua agenda, que era
objeto de uma pesquisa prévia, feita pelos membros
e cujos resultados eram apresentados no Fórum.
Organizada pela GNT Sénior e inscritas no programa
“Tempo de Férias” (ver adiante), integrava um
conjunto de atividades efetuadas em quatro dias:
1.º) um encontro de reflexão e debate com outras
associações e redes juvenis sobre o tema do fórum,
no qual apresentavam uma exposição com os
resultados de um trabalho de pesquisa que haviam
feito sobre a mesma problemática; 2.º) um encontro
com a Tiniguena, para balanço dos progressos
realizados e debate sobre novos desafios para o
grupo; 3.º) uma assembleia-geral da GNT;
4.º) o encontro do Fórum GNT propriamente dito.
Este era o espaço que reunia, no último dia do
evento, as três gerações do grupo, num ambiente de
convívio e celebração, com atividades desportivas,
culturais e lúdicas e almoço de confraternização.
O Fórum GNT adotaria, mais tarde, outras
inovações, como a realização de um retiro prévio,
num fim de semana, numa localidade distante da
capital, onde os membros mais ativos iam fazer
um balanço do ano, refletir sobre os desafios
enfrentados e novas ideias e dinâmicas a injetar
no grupo para os vencer. Assim, preparavam a sua
próxima AG e fórum, num clima de recolhimento,
camaradagem e confraternização.

10. Os meninos da Tiniguena são reguilas, mas trabalham bem.
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Para uma melhor compreensão da dinâmica
do grupo, enunciaremos sucintamente as
mais relevantes, aqui reagrupadas como
eram apresentadas nos seus relatórios e
planos:
1) A
 tividades próprias, onde constavam
o reforço organizacional (assembleiasgerais, funcionamento do grupo e da
sua direção), o programa radiofónico, as
formações e intercâmbios, as jornadas
de reflexão, GNT na Internet (animação
do e-mail e do Blog da GNT), jornal
mural, atividades desportivas, iniciativas
próprias (reabilitação da escola de Binta,
comemorações do 24 de Setembro) e
projetos da GNT como “Tempo de Férias”,
“Faces da Emigração” e “Pesquisa de
produtos e saberes locais”.
2) A
 poio às atividades da Tiniguena,
que consistia na colaboração dada à
preparação, realização e seguimento
das visitas de estudo e campanhas de
sensibilização, das visitas a Bissau de
crianças vindas do interior, do Fundo
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de Solidariedade. E também a sua
participação em atividades como festivais
musicais e de gastronomia, Feira da
Terra, promoção de Produtos da Terra,
conferências e debates, campanhas de
denúncia de projetos com forte impacto
sobre o ambiente (desmantelamento
de navios, agro-combustíves) e redes
temáticas, com destaque para a Coligação
para a Defesa do Património Genético
Africano (COPAGEN).
3) A
 tividades conjuntas com outros grupos
juvenis, tais como Festival RAP (três
edições), campanhas de arborização,
limpeza e embelezamento de espaços
coletivos em alguns bairros e jardins
de Bissau, reabilitação da Fortaleza
de Cacheu, Carnaval no Bairro Belém
(três edições), eventos culturais e
gastronómicos no BB, entre outros.

4) P
 articipação em outras iniciativas
juvenis, muito em particular da RENAJ
e da CNJ dos quais a GNT era membro,
assim como da ASA, do coletivo Férias
ao Vivo, da Associação Na Lempi.
Destacaram-se atividades regulares
de vulto como o campo de férias e
trabalho da ASA e a escola nacional do
voluntariado da RENAJ.

Para além das já referidas, convém detalhar
duas atividades da GNT que foram deveras
inovadoras, tiveram grande impacto no seio
da camada juvenil urbana e resultaram num
efeito “mancha de óleo”.
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Tempo de férias, programa de ativismo
juvenil para um ambiente saudável
Em 2003, vivia-se mais uma crise política
na GB com o afastamento pelos militares do
Presidente Kumba Yalá, que tinha destituído
o governo, dissolvido o parlamento eleito
e enclausurado o Presidente e o VicePresidente do Supremo Tribunal de Justiça,
que acusou de corrupção. O país estava
bloqueado, as escolas públicas em greve
e os jovens desencorajados por falta de
ocupação e de perspetivas de futuro.
A GNT já colaborava com grupos juvenis
do bairro Belém na organização de
atividades culturais e recreativas durante
as férias grandes, no quadro do projeto
de reabilitação dos bairros, que entretanto
encerrara. Os jovens da Geração Nova
decidiram então preparar um microprojecto
que chamaram “Direitos Cívicos em Tempo
de Férias”, para busca de financiamento
permitindo-lhes organizar atividades de
animação e ocupação de tempos livres e,
simultaneamente, participar na educação
cívica para as eleições.
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Graças a um financiamento da
Swissaid, conseguiram realizar,
entre 2003/04, estas atividades:
1) animação cultural e concursos
semanais de descoberta de
talentos (música, desenho,
poesia, culinária, jogos, desporto)
que decorreram no Bairro
Belém nas férias grandes,
2) jornadas de reflexão sobre
temas ligados ao processo
eleitoral e democracia,
3) campanhas de educação
cívica realizadas em colaboração
com a CNE, nas três frentes
de intervenção da Tiniguena
(Bairro Belém, Zona Verde e
Formosa). Era o seu primeiro
microprojeto, que tinham
conseguido identificar e executar
integramente, com sucesso!
Encorajados por esta experiência, prepararam,
no ano seguinte, um outro projeto mais
ambicioso, para três anos, intitulado “Férias
criativas para uma juventude ativa num
meio saudável”. Como o anterior, tinha uma
forte componente de animação sociocultural
(com atividades de descoberta de talentos e
eventos gastronómicos no Bairro Belém) e
outra de ação cívica. Incluía ainda a formação
em voluntariado e associativismo e uma
campanha de arborização. A inovação estava
nesta última componente, de cariz ambiental,
que envolvia a plantação de árvores de
sombra na avenida principal de Bissau e em
cinco bairros, limpeza e reabilitação de jardins
e espaços públicos no centro da cidade e um
concurso sobre “Bairro amigo do ambiente”.
As atividades previstas foram cabalmente
executadas. Entre 2004/06, membros da GNT
e de outros grupos juvenis plantaram cerca
de 500 árvores da espécie Nim na avenida
principal que liga o aeroporto ao Hospital 3 de
Agosto e jovens de cinco bairros dos arredores
de Bissau plantaram e cuidaram de 250
árvores de sombra.
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Foi mais um sucesso, que depois virou
moda! Experiências similares haveriam de
surgir em outros bairros, levando grupos
juvenis a tomar iniciativas de arborização das
suas vias principais e espaços de jumbai.
De assinalar ainda outro sucesso não
menos importante: a descoberta de grandes
talentos, de artistas da nova vaga que se
apresentaram em público pela primeira
vez no âmbito dos concursos musicais
organizados pela GNT e seus parceiros
juvenis. Como exemplo, em 2004, passaram
pelo palco do Bairro Belém, 206 artistas de
oito grupos culturais, dos quais muitos viriam
a fazer carreira no mundo das artes e do
espetáculo.
A Tiniguena passaria a partir de então a
incluir na sua programação o apoio anual
à GNT para o seu programa “Tempo de
Férias”. No meio das chuvas, que são
abundantes nas férias grandes, com
frequentes cortes de energia, entre golpes e
eleições, o “Tempo de Férias” da GNT era,
para muitos, um ponto de luz irradiando do
Bairro Belém, com a força da crença dos
jovens da Geração Nova e dos grupos juvenis
associados.

Promovendo e divulgando produtos e
saberes da biodiversidade
Dois projetos haveriam de oferecer boas
oportunidades à Tiniguena de renovar o seu
trabalho com a GNT e de enveredar por um
processo de mudança profunda: o “Espaço
da Terra - ET” (2006/08) e o “Kil ki di nos ten
Balur! 11 ” (2009/12), realizados em parceria
com o CIDAC. Tal mudança traduziu-se na
adoção de novas temáticas: biodiversidade,
património genético, saber local, soberania
alimentar, consumo responsável…

Mais uma vez, a Tiniguena apoia-se na
Geração Nova para impulsionar o seu
trabalho de informação e sensibilização,
pelo que investe na capacitação dos seus
membros mais ativos nessas temáticas.
Para além disso, aproveita para recrutar três
quadros recém-formados da GNT Sénior+
para trabalharem nesses projetos, e um
outro para reforçar a direção, dotando a ONG
de uma equipa jovem que a rejuvenesce
e propulsiona. Estes quadros vão injetar
novo dinamismo no grupo e na ONG-mãe,
assumindo papel de relevo na conceção,
organização e seguimento das visitas de
estudo e campanhas, no enquadramento dos
Júnior e na introdução dos Sénior nas novas
temáticas.
É assim que associam a GNT a algumas
atividades com grande impacto,
nomeadamente, dois estudos e publicações
sobre o saber local (“Produtos e Técnicas
da Tradição Manjaca” duas edições do livro
de receitas “Guiné-Bissau Tera Sabi”), três
festivais de música e dança (entre os quais
o 3.º festival RAP), eventos gastronómicos,
e três edições da Feira da Terra, para além
da sua participação na promoção e venda
dos produtos da linha Kil ki di nos ten Balur!.
Desta feita, a GNT vem liderar a criação,
em 2011, da Rede de jovens promotores do
consumo dos Produtos da Terra, prevista no
projeto KKDNTB.

O que é hoje a GNT?
A 5 de junho de 2011 a Tiniguena celebrou
o seu XX aniversário, realizando um leque
diversificado de atividades sob o lema
“20 anos valorizando a Guiné-Bissau”.
Aproveitou a data para comunicar os
resultados e impactos da sua intervenção.
Mais uma vez os jovens da GNT foram
os animadores entusiastas dos eventos
associados, organizando, facilitando,

11. O que é nosso tem valor.
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recebendo, explicando com orgulho a
história da sua ONG-mãe. E, muito a seu
jeito, ofereceram uma prenda à Tiniguena,
preparando a primeira obra de capitalização
da experiência das visitas de estudo que
lançaram nas vésperas do aniversário.
“A Coletânea de Poesias e Prosas “Conhecer
para amar, amar para Proteger” resultou
de um trabalho de recolha e compilação
dos 3 melhores poemas e prosas de cada
uma das 13 visitas de estudo realizadas
pela Tiniguena e foi levado a cabo por
alguns membros da GNT desde dezembro
2010. Esta obra é, no fundo, um presente
à Tiniguena pelos seus 20 anos de aposta
séria na Guiné-Bissau e principalmente na
Juventude”.
In “Relatório de Atividades da GNT em
2011” - Welena Silva, Coordenador GNT.
Esta data marca o limite temporal da história
da GNT que aqui narramos, quatro anos
depois da 2.ª visita de estudo a Cantanhez,
a última das 12 visitas objeto do trabalho de
capitalização que nos propusemos fazer e na
qual se inscreve esta publicação.
Em 2011 a GNT continuava ativa no
programa da Tiniguena, como parte
interventiva do movimento juvenil e da
sociedade guineense. Porém, desde 2009,
já eram visíveis os sinais da “falta de um
acompanhamento efetivo por parte da
Tiniguena”, da qual se queixavam no seu
relatório desse ano.
Esta falta de atenção por parte da ONG-mãe
tinha a ver com um conjunto de fatores
adversos, entre os quais um programa
pesado, numa época de desafios internos
e externos ainda mais complexos. Um
dos desafios prendia-se com a mudança
geracional na organização, na sua direção
em particular. O outro, era o da busca da sua
sustentabilidade financeira, num contexto
em que os seus parceiros institucionais com
maior capacidade financeira se retiravam do
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país. A ONG enfrentava ainda dificuldades
crescentes em lidar com o turn-over nas
suas equipas que se fazia sentir cada vez
mais, com a saída paulatina da maior parte
dos seus quadros jovens provenientes
do “viveiro” da Geração Nova, em cuja
formação tinha investido fortemente.
Assim, a continuidade e qualidade do
acompanhamento prestado ao grupo
começou a enfraquecer e a ONG-mãe foi
delegando o enquadramento dos Júnior aos
Sénior, descurando o seguimento destes
últimos. Os Sénior também não tinham muita
disponibilidade, porque estavam ocupados
com os seus estudos. O grupo enfrentava
igualmente um turn-over rápido, devido à
saída anual dos mais velhos para formação
no exterior. Por outro lado, foi ficando
cada vez mais difícil conseguir financiar
as suas atividades de maior envergadura
e capacidade federadora, como o tempo
de férias, mantendo-se apenas o programa
Inter-Jovens, até 2016. Mais difícil ainda
foi conseguir ter um quadro com tempo,
interesse e qualidades pedagógicas para
acompanhar a GNT, com continuidade.
A suspensão das visitas de estudo, a
partir de 2011, por seis anos, por falta
de financiamento, viria a ter um impacto
negativo enorme no grupo. As visitas são o
viveiro por excelência da GNT. Apesar de
terem sido retomadas em 2017 e 2018,
não havia como resistir a um tão longo
espaçamento, num contexto em que a ONGmãe se debatia com recursos humanos e
financeiros limitados, e em plena mudança
geracional. A última AG da GNT data de
janeiro de 2017.
Todavia, para muitos, a GNT não acabou,
está em standby. Ela continua, na Tiniguena,
onde trabalham alguns dos jovens da
Geração Nova, inclusive um dos seus
membros fundadores, hoje Diretor Executivo
da ONG, que mantém contacto com
muitos que passaram por esta escola. Um
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bom número entre eles estão
ainda prosseguindo os seus
estudos, fazendo licenciaturas,
mestrados ou doutoramentos em
várias partes do mundo. Alguns
têm procurado a Tiniguena
para estagiar, ou para ter um
primeiro emprego, ou mesmo
para fazer uma caminhada por
algum tempo, associando a
vida profissional com o ativismo
e deixando o seu “quinhão”
na ONG-mãe. Outros estão
a trabalhar na Guiné-Bissau,
ocupando postos diretivos
em organizações nacionais e
internacionais, desempenhando
funções de responsabilidade em
diversos setores e ramos, uns
poucos abraçando o ativismo
social ou ambiental como uma
contribuição pessoal para tornar este mundo
melhor. Alguns quadros com percurso
na GNT estão a trabalhar fora do país,
na África e na Europa, assumindo cargos
de responsabilidade em organizações
internacionais, ou seguindo uma carreira
como técnicos do seu ramo, ou como
trabalhadores indiferenciados que as voltas
da vida levaram para longe do seu país natal.
São poucos os que se formaram ou
trabalham na área ambiental. Vários
enveredaram pelo ativismo social, tendo
alguns liderado, em momentos críticos
que o país viveu, iniciativas cívicas com
grande impacto como os movimentos “Ação
Cidadã” e “Basora di Povo”. São na sua
maioria defensores convictos do “Kil ki di nos
ten balur” e quase todos encontram uma
forma ou outra de levar as preocupações
ambientais à sua vida, seja familiar, cívica
ou profissional. Os jovens da GNT não se
evidenciaram na política ativa, mas muitos
deles são hoje líderes influentes, em diversos
domínios, incluindo o ambiental, o cívico
e o cultural. Uma mão-cheia destes jovens
ganharam estatura, publicam estudos e

outras produções literárias e artísticas, são
analistas e fazedores de opinião, influenciam
políticas, estratégias e práticas no país e
além-fronteiras. Nos autorretratos há uma
amostra significativa destes percursos
diversos.
Porém, todos estes homens e mulheres
que passaram pela escola da Geração
Nova da Tiniguena e estão hoje espalhados
pelo mundo, levam consigo para onde
forem os valores e as competências que
desenvolveram na GNT. E guardam a
Guiné-Bissau no seu coração, uma terra
que aprenderam a conhecer e a amar, nos
tempos de mininessa…
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Depoimento

“ Um espaço de aprendizagem recíproca
entre o educador e o educando.”
A minha ligação às visitas de estudo de
alunos de Bissau às regiões remonta ao
ano da minha primeira participação na
organização e realização, conjuntamente
com a Augusta Henriques, da primeira
visita às matas de Cantanhez, em 1993.
No ano seguinte, os pioneiros dessas
jornadas viriam a criar o grupo de
“Pequenos Voluntários da Tiniguena”,
mais tarde convertido na “Geração Nova
da Tiniguena”, vulgo GNT. Essa ligação era
intrínseca às minhas funções de Assistente
de Programa da Educação para
o Desenvolvimento.
A Augusta Henriques era o “cérebro”
da conceção das visitas de estudo e das
campanhas de sensibilização e eu era a
“máquina” da equipa. Dava a minha quotaparte para fazer funcionar essas lides tão
pesadas e complexas, com entrega, paixão,
abnegação, descobertas e aprendizagens à
mistura.
O modelo da educação ambiental e para
a cidadania, com alunos dos 12 aos 15
anos era e é uma experiência inovadora
que granjeou visibilidade, prestígio e
aprendizagem para a Tiniguena.
A nível pessoal, tive, e continuo a ter, a
consciência de que a preparação, realização
e seguimento das visitas de estudo
foram momentos de experimentação do
princípio do «dom e da troca» entre mim
e a Tiniguena, através dos alunos. Que o
esforço físico e mental era colossal, sim,
era e todos nós o sabíamos. Mas o lado
gratificante era a aprendizagem de que
eu e os colegas fomos beneficiando. Eu
velava pela atenção dos alunos aos lugares
que visitávamos e às informações dadas
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pelos guias locais e pelos técnicos convidados
para animar as temáticas. Era o sentimento do
dever cumprido e de estarmos a “pagar o nosso
quinhão” patriótico.
A Tiniguena introduziu no país e liderou
este modelo inovador de visitas de estudo de
alunos, sob o lema «conhecer para amar, amar
para proteger», como um vetor poderoso de
educação ambiental. As visitas provaram ser um
espaço de aprendizagem mais direto, prático e
inovador, a partir da adolescência, orientada
para o conhecimento presencial dos fatos, a
busca de soluções alternativas para mudanças de
comportamentos face à degradação dos recursos
naturais. Recursos esses que estão na base de
um património comum, do qual as crianças de
hoje serão, num futuro próximo, os legítimos
herdeiros.
As visitas de alunos organizadas pela Tiniguena e
as dinâmicas juvenis animadas pelo núcleo duro
dos jovens da GNT, junto de redes juvenis e em
associação com as campanhas de sensibilização
realizadas depois das visitas, eram, e são ainda,
fontes de inspiração e de aprendizagem à volta da
proteção ambiental e da promoção da cidadania
ativa, feita desde a adolescência...
É com orgulho e satisfação que tenho constatado
sinais visíveis de sucesso nos percursos dos jovens
que participaram nas visitas, tanto nas esferas
individual e familiar, como profissional e social,
no país e também no estrangeiro.
O tempo foi passando, novos desafios da
cidadania vão surgindo, e alguns poderão,
legitimamente, questionar a continuidade das
visitas de alunos e do seu produto, a GNT, dentro
das estratégias e dos programas da Tiniguena.
Será que continuarão a ter espaço, relevância e
viabilidade no contexto interno e externo atual?

Para mim, o modelo original das visitas
mantém-se atrativo e funcional, não
obstante as arestas da sua implementação
estarem a ser corrigidas pontualmente,
com o decorrer dos anos. Com efeito,
a Tiniguena teve de rever algumas
componentes, como a visita a Bissau
de alunos das tabancas visitadas, que
eram acolhidas pelas famílias dos alunos
da capital, dentro do princípio da
reciprocidade e a recolha do fundo de
solidariedade com as zonas visitadas, feita
pelos alunos de Bissau.
Fomo-nos apercebendo, com o tempo, dos
desequilíbrios e da falta de reciprocidade
de conhecimentos nas temáticas abordadas
que eram transmitidos aos alunos das
duas partes. Também nos apercebemos
que essa tentativa de intercâmbio era algo
suscetível de despertar a consciência das
assimetrias sociais entre os dois grupos e
de nutrir falsas expetativas nas crianças do
campo. Expetativas essas que alimentavam
um desejo legítimo, mas pouco realista,
de virem um dia a viver na capital e a
levarem a mesma vida que lhes tinha sido
proporcionada aquando da sua estadia
na casa dos colegas que os acolheram em
Bissau, contribuindo para o reforço do
êxodo rural. Assim, após reflexão aturada,
a Tiniguena eliminou das suas atividades as
componentes da vinda a Bissau de crianças
das zonas visitadas e da recolha de fundos
nas ruas e serviços públicos e privados da
capital para apoiar uma iniciativa local de
cariz social.

no terreno e junto das comunidades, constituem
formas eficazes e duradouras de transformação
das mentes e dos comportamentos dos cidadãos,
servindo de complemento aos ensinamentos
livrescos, distantes da demonstração na prática
vivencial.
A meu ver, a carência de financiamentos,
associada à nossa falta de tempo e de
disponibilidade para aguentar tarefas tão
complexas e pesadas de organizar e executar, não
deverão ser motivos suficientes de eliminação das
visitas, enquanto elemento da educação ambiental
a partir da pré-adolescência e da juventude...
Sendo uma experiência feita por uma organização
que não pretende e nem pode monopolizá-la,
então, defendo que estão lançados os desafios
para a sua eventual refundação pela ONG
iniciadora e/ou sua apropriação
e experimentação por outros
atores sociais do país e alémfronteiras. O que conta, acima
de tudo, será como manter
acesa a chama do despertar
da consciência ambiental do
Homem, a partir do campo,
com a juventude.

Pedro Quadé,
Tiniguena
Bissau, 12 de dezembro de 2019

Como ativista e observador-participante
da execução e acompanhamento das visitas
e das atividades da GNT, assim como
dos impactos destas na sociedade, tenho
concluído que a educação ambiental e para
a cidadania baseada nesta metodologia e
abordagem presencial, de participação na
observação, análise e avaliação dos factos
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Capítulo 4

A HISTÓRIA DAS VISITAS
DE ESTUDO E DA GNT
CONTADA POR AQUELES
QUE A VIVERAM QUANDO
ADOLESCENTES
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30 autorretratos de
alunos que participaram
nas visitas de estudo
da Tiniguena
Os autorretratos aqui apresentados são
redigidos na primeira pessoa por jovens
que participaram nas 12 primeiras
visitas de estudo da Tiniguena a sítios do
património natural e cultural da GuinéBissau, realizadas de 1993 até 2007.
Quando lhes enviámos um e-mail explicando-lhes as
razões do projeto de capitalização da experiência da
GNT e convidando-os a aderirem, contando a sua
versão desta história partilhada, lançámos-lhes assim
o desafio:
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“ E agora, convidamos-vos a fecharem os
olhos e a voltarem 10, 15, 20, 25 anos atrás,
quando tinham entre 12 e 15 anos, eram
meninas e meninos curiosos e travessos, à
descoberta de sítios do património natural
e cultural da Guiné-Bissau, a partir de uma
visita de estudo, juntamente com 12 a 22
outros alunos do secundário de 2 a 3 escolas
de Bissau. E depois, quiseram continuar a
aventura por mais alguns anos, aderindo
à GNT. Mergulhem na vossa infância e
adolescência e contem-nos a vossa história!”
Esta é a sua história, em forma de 30 autorretratos.
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Os

va l o r e s p at r i m o n i a i s

A região de Cantanhez, situada no sul da Guiné-Bissau, abriga as
últimas florestas densas da Guiné-Bissau. Elas servem de habitat a uma
biodiversidade de importância muito considerável com não menos de 840
espécies de plantas, 194 espécies de aves e 84 espécies de mamíferos,
entre os quais o elefante, o chimpanzé, o búfalo e o leopardo. Estas
florestas sub-húmidas são essenciais para manter o clima, contribuindo
para as chuvas abundantes e facilitando a alimentação do lençol freático.
Para além das florestas, a região integra um mosaico de meios naturais
compostos por braços de mar, zonas húmidas, mangal e savanas, assim
como meios transformados pelo homem, nomeadamente arrozais,
palmares ou plantações de cajueiros e de citrinos.
Essas florestas serviram outrora de refúgio e foram a base principal
dos combatentes da liberdade da pátria guiados por Amílcar Cabral.
Conhecida também como “Tchon di Nalu” (terra dos Nalus), a região
de Cantanhez tem uma grande riqueza e diversidade cultural, e é
considerada como o celeiro do país, devido à fertilidade da bacia do rio
Cumbidjã e à produtividade das suas bolanhas de tarafe (mangal).
Um dos principais objetivos da visita das crianças de Bissau realizada
em 1993 era levá-las a descobrir a riqueza desse património natural e
cultural e encorajá-las a passarem a informação sobre o que viram e
aprenderam aos seus familiares, colegas da escola e amigos. Foram estas
crianças que informaram pela primeira vez o público da capital sobre a
situação das florestas de Cantanhez e as pressões a que estavam sujeitas:
queimadas para o cultivo do arroz de pampam, fruticultura intensiva,
caça comercial, erosão dos patrimónios culturais.
Para conservar esta riqueza excecional, o Estado guineense decidiu
criar, em 2008, o Parque Nacional de Cantanhez, com uma superfície
de 1 087 km2. Apesar de todos os esforços e ações realizadas, assistese hoje ao desaparecimento progressivo das florestas, provavelmente de
forma irreversível, devido a uma população cada vez mais numerosa e à
expansão incontrolável da cultura do caju. Desaparecendo as florestas,
acabarão por perder-se também os saberes acumulados ao longo de
gerações.
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Capítulo 4 - Testemunhos de alunos que participaram na 1ª visita de estudo às

C

hamo-me Andrea Robalo Djassi,
tenho 40 anos, sou mãe de uma
magnífica menina de 10 anos, a Noura
Saphira que é o meu tesouro, a minha luz e
a força motora da minha vida. Sou médica
de profissão, especialista em Doenças
Infecto-contagiosas. Estudei no Senegal e
atualmente resido em Malabo, na Guiné
Equatorial, onde trabalho para a UNICEF.
Adoro o meu trabalho que consiste em
apoiar o país a reforçar o seu sistema de
saúde para que seja de qualidade e acessível
a todos.
Tive o prazer, o privilégio e a honra
de participar nas três primeiras visitas
organizadas pela Tiniguena. Tinha 13
anos e era aluna do 8.º ano do Liceu João
XXIII, quando fomos informados da
possibilidade de participar numa visita de
estudo ao interior da Guiné-Bissau. Assim,
ouvi falar pela primeira vez da floresta
primária de Cantanhez. Todos os alunos
estavam excitados para participar nesta
visita, infelizmente a maioria não participou
porque os pais recusaram por medo do
desconhecido. Pessoalmente, os meus
pais nunca hesitaram e a minha querida
mãe, participou na reunião de informação
organizada por Tiniguena.
E assim lá fomos nós, um grupo de
adolescentes habituados ao conforto
da cidade, conhecer a famosa floresta
de Cantanhez. Para nós era uma super
aventura, descobrir as estradas ladeadas
por enormes árvores que não deixavam
penetrar a luz do sol, a vida na tabanca com
o acordar cedo com o canto do galo e ver
os primeiros raios de sol, ver as meninas da
nossa idade a varrer as varandas, as noites
à volta da fogueira, e dormir com a frescura
das casas di padja, o encontro com os omis
garandis !!! Que belas lembranças!!!

De regresso a Bissau, foi a euforia com
os colegas a quem contávamos as nossas
aventuras. Tiniguena organizou concursos
e encontros para partilharmos a nossa
experiência. Assim, pela primeira vez falei
numa rádio e fui entrevistada pela televisão.
Foi muito emocionante!
Tive ainda a oportunidade de participar nas
duas visitas seguintes, a da Lagoa de Cufada e
a da ilha de Orango Grande. De todas tenho
lembranças excecionais: a descoberta, nas
zonas de Cufada, de uma praia magnífica,
quase impenetrável porque rodeada por uma
vegetação densa. Mas, praias belas como
estas, também encontrámos no arquipélago
dos Bijagós. A visita à ilha de Orango
também foi um encanto com a descoberta da
cultura bidjugu, a história da rainha Pampa,
a cerimónia com as galinhas para saber se
kaminhu sta limpu o nau12 , considerando
a cor do ovo!!! Também descobrimos a
mancarra dos Bijagós, tão doce e tão boa
quanto o óleo de palma, nhammm!!!
Depois de 16 anos de ausência, o meu regresso
à terra natal foi um choque. Ver que as belas
estradas do sul não eram mais delimitadas
por enormes árvores nas quais os raios do
sol penetravam dificilmente, e que a praia
de Varela onde costumávamos nadar havia
desaparecido e que agora, tínhamos que
percorrer uma longa distância para chegar lá;
ver que o mar, por causa da erosão, chegava
à estrutura do antigo hotel Varela, cuja
construção nunca foi terminada. E dizer que
há anos atrás, a Tiniguena já estava alertando
para essa situação...
Quando participas nas visitas, percebes a
sorte que tens, mas, acima de tudo, vives a
grande lição que os pais tentam transmitirnos: “A felicidade não depende do material;
nas aldeias, as pessoas viviam com o mínimo
necessário e eram felizes”.

12. Se o caminho está livre ou não, se tudo vai correr bem ou não.
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Matas de Cantanhez

As visitas também contribuíram para
desenvolver o nosso relacionamento com os
rapazes. Recordo que Tiniguena separava os
meninos das meninas e que, por exemplo,
o Fernando e a professora Elisângela
vigiavam-nos!! Meninas adolescentes que
éramos, tentávamos escapar à sua vigilância
para ir espiar os rapazes.
Foram também momentos de construir
amizades e reforçar as já existentes antes da
visita. Até agora, quando nos encontramos,
falamos como se ontem ainda tivéssemos
jantado juntos! Bonitas histórias de amor,
também nasceram nas visitas, como o caso
do meu melhor amigo Óscar e da
sua esposa Irley.

com uma capacidade inata de liderança,
mais uma vez a Tiniguena contribuiu para
o desenvolvimento da minha personalidade.
Não hesitei em integrar outras associações,
inclusive durante os tempos da
universidade.
Estas visitas contribuíram para
conhecermos e aprendermos a amar,
respeitar e valorizar a diversidade cultural
da nossa Guiné; reforçaram o nosso
patriotismo e deram-nos a visão de um
desenvolvimento sustentável, respeitoso das
tradições. Nós, os jovens que participaram
nas visitas, mesmo dispersos pelo mundo

“ As visitas de estudo e GNT são
uma escola da vida que promove
o amor ao país.”

Foram ainda oportunidades de
desenvolver as nossas capacidades
de locução em público e de
liderança. Graças às visitas, fiz
a minha primeira experiência
com a televisão e a rádio, porque
Tiniguena nos deu a oportunidade de
expressar os nossos pontos de vista, ideias
e emoções em relação às visitas. Graças
à Tiniguena e ao convite da sua parceira
portuguesa CIDAC, tive a oportunidade de
dar o meu testemunho e apresentar a nossa
Guiné a alunos de escolas secundárias em
Portugal, numa visita de intercâmbio.
Com o meu amigo Óscar, fomos os
primeiros coordenadores do Grupo de
Pequenos Voluntários da Tiniguena
(GPVT), que viria mais tarde a ser
rebatizado Geração Nova da Tiniguena.
Este nome convém melhor à organização,
porque através das visitas, a Tiniguena
assegurou que a nossa geração pudesse
prosseguir seus objetivos, a saber, um
desenvolvimento sustentável com a
participação de todos. GPVT foi a minha
primeira experiência formal como líder;

levamos um pouco da Tiniguena e muito da
experiência das visitas. Cada um tem uma
história especial para contar: Tiniguena
e GNT contribuíram para o nosso
desenvolvimento pessoal e profissional,
bem como para a nossa visão do mundo em
geral e do nosso país em particular.
As visitas de estudo e a GNT são uma
escola da vida que promove o amor ao país
e contribui muito para a conscientização de
um cidadão responsável e patriótico. Não se
pode falar em proteção do meio ambiente,
sem falar em amor ao país, à pátria.

Andrea Robalo Djassi
14 de dezembro de 2019
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Capítulo 4 - Testemunhos de alunos que participaram na 1ª visita de estudo às

C

hamo-me Mireille Pereira, tenho
40 anos, casada, mãe de dois filhos
e residente em Bissau. Sou licenciada em
Ciências do Ambiente pela Universidade
de Évora, tenho um mestrado em Saúde
Pública pela Escola Nacional de Saúde
Pública - Universidade Nova de Lisboa
e outro em Saúde Global pela Escola de
Medicina de Brighton e Sussex no ReinoUnido. Trabalho atualmente na GuinéBissau, no Ministério da Saúde.
A minha primeira visita de estudo foi às
Matas de Cantanhez, em 1993. Tinha 13
anos e estava na 8.ª classe no liceu João
XXIII. Recordo-me de ter aderido ao
convite da Tiniguena porque queria sair de
casa e estar com as minhas amigas. Ainda

As visitas tiveram um grande impacto na
minha vida pessoal e profissional. Posso
dizer que a minha paixão pelo ambiente
nasceu da vivência com a Tiniguena e a
partir de 1993. Desde então, as minhas
preferências escolares foram para a área das
ciências e a minha licenciatura foi, de certa
forma, motivada por essa nova cultura que
adquiri.
A minha adesão à GNT fluiu naturalmente
fruto da vontade de continuar a participar
e a fazer parte das campanhas de
sensibilização e de angariação de fundos
para produzir uma grande mudança, dentro
das nossas possibilidades e capacidades de
adolescentes.

“A
 visita a Cantanhez foi o meu primeiro contacto
com o mundo rural, a natureza e o mato! ”
tenho presente na memória a alegria vivida
no momento da preparação da viagem e
todo o clima de “sair” que existiu entre um
grupo de amigos no liceu João XXIII. Mas o
mais marcante foi o meu primeiro contacto
com o mundo rural, com a natureza e
com o mato. Lembro-me da visita feita ao
matu malgos, das histórias contadas sobre
a fauna e a flora local e, incrivelmente, de
ver brotar muita água de uma trepadeira,
a malila, quando foi cortada por um guia
que nos acompanhou na floresta. As visitas
eram sempre complementadas com várias
atividades de sensibilização e angariação
de fundos para uma causa específica e, o
que marcou-me mais nas atividades em
que participei foi o intercâmbio cultural
entre o rural e o urbano. Por dois anos
consecutivos recebi uma menina vinda da
zona visitada na minha casa. Foi uma troca
de experiências muito rica.
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Aprendi muito com a GNT e posso
enumerar duas das mais importantes
aquisições: capacidade de análise critica de
uma situação presente que desenvolvemos
nas campanhas de sensibilização; lembro-me
das campanhas que fizemos em 1994 sobre
a pesca abusiva dos tubarões, depois da
visita aos Bijagós, onde vimos (um choque
visual para uma adolescente de 14 anos)
tubarões mortos que deram à costa, mas
sem as barbatanas. A segunda aquisição foi
o gosto pelo associativismo e participação
comunitária. Aderi a várias associações
depois da GNT porque acredito que um
trabalho feito em parceria tem melhores
resultados. Fiz parte do Conselho Nacional
da Juventude (CNJ) da Guiné-Bissau, fui
membro de AJAS, uma associação juvenil
do Bairro de Ajuda e membro de Asas do
Socorro de Antula.

Matas de Cantanhez

O meu percurso académico e profissional e
as funções que exerço hoje são reflexos do
meu crescimento, onde a minha passagem
pela GNT está presente. Depois da minha
licenciatura em Portugal, trabalhei no
Hospital de Santa Marta, em Lisboa, na
gestão dos resíduos hospitalares. Em 2008,
depois de finalizar o mestrado em Saúde
Publica, decidi mudar-me para Londres,
onde fiz um segundo mestrado em Saúde
Global. Nessa época, trabalhei em muitas
campanhas de sensibilização e de angariação
de fundos, em colaboração com uma ONG
local. Voltei a Bissau em 2014 e entrei para
a Função Pública onde estou até hoje. Sou
uma ativista e crítica de muitas situações
ligadas à cidadania e presentemente estou a
trabalhar no Ministério da Saúde Publica,
na área da qualidade e segurança. Acho
que a minha função no público pelo papel
que desempenho agora representa um real
envolvimento associativo, pois acredito
que podemos fazer melhor para o povo da
Guiné.

Penso que a minha participação na GNT
teve e tem muita influência na minha
trajetória, porque cresci como pessoa
consciente e dentro de um grupo onde
esteve sempre presente a disciplina, o
respeito pelos outros, incluindo pela
natureza, a amizade e a partilha. São
valores que se sedimentaram em mim e hoje
estão presentes na minha vida.
A GNT teve e tem um importante papel
na orientação cívica dos adolescentes,
no desenvolvimento de valores sociais
e culturais numa camada onde sairão,
certamente, futuros
dirigentes do país.
Na minha opinião, a
escola da GNT é para
continuar.

Mireille Pereira
7 de dezembro de 2019.
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O Arquipélago dos Bijagós, situado na zona costeira da Guiné-Bissau,
é um dos grandes monumentos naturais do litoral da África Ocidental.
Sendo o único arquipélago deltaico do continente, é constituído por 88
ilhas e ilhéus, dos quais apenas uma vintena é habitada em permanência.
A etnia que deu nome ao arquipélago, detém saberes e tradições
intimamente ligados ao seu ambiente natural, que orientam os modos de
gestão dos recursos. Os ilhéus mais pequenos têm um carater sagrado,
jogando assim um papel essencial na conservação da biodiversidade.
Este elo que liga um povo ao seu território traduz-se no nome dado às
ilhas “Tchon di Bijogo” (terra dos Bijagós).
O Arquipélago é, com efeito, um verdadeiro santuário para numerosas
espécies, em particular para as aves aquáticas costeiras (2.º maior sítio
de concentração para invernada de maçaricos, pilritos, borrelhos e outras
aves limícolas migradoras intercontinentais), tartarugas marinhas (o sítio
mais importante para a reprodução de tartarugas-verdes do atlântico
oriental), hipopótamos “marinhos”, manatins, golfinhos e diversas
espécies de raias e tubarões, inscritas na lista vermelha da UICN, nos
vários graus de ameaça de extinção. Esta riqueza deve-se, em parte, às
grandes superfícies de mangal e de bancos de areia e de vasa, sendo
estes os maiores bancos intertidais do continente africano.
A visita das crianças, dedicada à descoberta das ilhas de Orango,
ocorreu quando decorria o processo de classificação do Arquipélago
como Reserva da Biosfera e do grupo de ilhas de Orango como Parque
Nacional. Através do testemunho dos alunos de Bissau e das atividades
de comunicação associadas (campanha de sensibilização, edição de
calendário e postais), a visita contribuiu para informar e sensibilizar o
público e os decisores sobre a necessidade de proteger este património.
Efetivamente, o Arquipélago dos Bijagós seria declarado Reserva da
Biosfera pela UNESCO, em 1996, e os Parques Nacionais de Orango,
por um lado, e de João Vieira e Poilão, por outro, seriam oficialmente
criados no ano 2000.
Infelizmente, o Arquipélago não dispõe ainda de todos os meios que
permitam garantir a proteção efetiva desses patrimónios naturais e
culturais. A pesca não é suficientemente controlada, o turismo gera
conflitos com as populações, nomeadamente quando se trata da ocupação
de ilhas sagradas. Para além disso, a provável exploração do petróleo
ao largo acarretará graves riscos de poluição com impactos negativos
sobre a apanha de moluscos, recurso essencial para a sobrevivência das
populações, sobre a pesca, o turismo, os mangais e a biodiversidade.
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hamo-me Óscar Alexander Pitti
Rivera, tenho 41 anos e tenho um
mestrado em Economia Internacional.
Atualmente, sou encarregado-chefe para
assuntos institucionais junto ao VicePresidente do Banco Africano para o
Desenvolvimento (BAD). Sou casado e
pai de 3 filhos, vivo na Costa do Marfim,
Abidjan, onde se encontra a sede do BAD.
Todavia, tenho a oportunidade de viajar
para e interagir com vários dos 81 países
membros.
Participei em três visitas de estudo de 1994
a 1996, designadamente as visitas às ilhas
dos Bijagós, a Buba e Cufada e a Suzana e
Varela. Nessa altura, tinha respetivamente
15, 16 e 17 anos e frequentava o Liceu João
XXIII.
Sempre me interessei pela natureza
e pela cultura. O meu engajamento
cedo no associativismo despertou-me
o interesse pelos problemas sociais e
de desenvolvimento da Guiné-Bissau.
Todavia, sentia que faltava algo no meu
percurso escolar e extracurricular e ansiava
poder interagir com as populações locais,
descobrir as riquezas do meu país e imergir
na sua natureza e cultura. Estava também
interessado nos problemas ambientais
visto na altura se falar cada vez mais sobre
desenvolvimento sustentável e equitativo.
Por outro lado, achei bastante interessante
o conceito da visita que consistia em
juntar jovens de diferentes escolas e
“backgrounds” para viajarem e descobrirem
juntos o seu país. A ideia de receber em
nossa casa meninos das tabancas que
visitámos despertou ainda mais a minha
curiosidade. Gostei bastante também da
forma como os responsáveis da Tiniguena,
defenderam a ideia e o conceito de visitas
de estudo junto à direção do Liceu João
XXIII e dos meus pais para me permitirem
participar nas mesmas.
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As visitas de estudo da Tiniguena
contribuíram para expandir os meus
conhecimentos e adquirir valores que
influenciaram a minha personalidade e
forma de ver o mundo e a sociedade. O que
mais me marcou foi a interdependência e a
harmonia dos ecossistemas e das espécies.
Por exemplo, o tubarão forte e potente
depende em última instância do plâncton,
minúsculo organismo que ele próprio é
muito dependente do tarrafe, uma árvore.
Este último, por sua vez, depende da ação
do homem e do ambiente (chuva, nível
de salinidade do mar, etc.). Esta cadeia
de dependência é circular pois do mais
pequeno grão de areia ao homem, tudo
tem um porquê e uma ligação. Na verdade,
o Planeta Terra parece ter surgido com
o único propósito de criar a vida e um
equilíbrio e harmonia próprios.
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Mas gostaria de frisar também a
camaradagem e as amizades que nasceram
dessas visitas de estudo entre vários jovens e
adolescentes.

Para além de ter ficado com uma ideia
mais clara sobre a biodiversidade e a
cultura do meu país, percebi que o seu
desenvolvimento não se poderia realizar sem
tal riqueza e biodiversidade e que, para isso,
Sem dúvida as visitas de estudo da
a preservação da mesma é necessária. Por
Tiniguena me permitiram adquirir
outras palavras, despertou-me o interesse e
conhecimentos concretos sobre espécies
a curiosidade de poder associar preservação
animais, da flora e do mar; sobre a geografia ambiental com desenvolvimento económico
e a topologia bem como a localização dos
e social. Mais tarde, esta problemática veio
principais ecossistemas e espécies ao nível
influenciar a minha escolha de formação
nacional; aprendi e familiarizei-me com
académica e percurso profissional.
vários conceitos tais como desenvolvimento
sustentável, ecossistema marinho, floresta
Com o intuito de perpetuar e aplicar os
primária, efeito de serra e aquecimento
conhecimentos adquiridos durante as visitas
global, cadeia alimentar, etc.
de estudo, foi decidido criar, em 1995,
um grupo denominado Geração Nova
da Tiniguena ou GNT. Enquanto
membro fundador desse grupo e
um dos dois primeiros responsáveis
conjuntamente com a minha colega
de liceu e amiga Andrea Djassi,
organizámos várias atividades de
sensibilização nas escolas, nos
bairros e em alguns casos no interior
do país sobre a importância da
preservação ambiental e do equilíbrio
dos ecossistemas. Fui membro ativo
da GNT até 1999, altura em que
fui estudar para fora do país. Após
o meu regresso dos estudos fui
designado membro da Tiniguena,
Relativamente à cultura, ficou claro a
salvo erro, o primeiro jovem que participou
diversidade e a riqueza da mesma, mas
nas visitas de estudo a ter esse privilégio.
também as especificidades dos usos, dos
costumes e das tradições de cada etnia.
A GNT foi a minha verdadeira primeira
Mas sobretudo, percebi melhor a relação
experiência de liderança. Os trabalhos
entre homem e natureza, entre sociedade e
de reflexão para a escolha do nome
seu meio ambiente próximo. Foi revelador
e definição do primeiro programa de
perceber que as nossas populações tinham
atividades foram intensos e exigiram
(e continuam a ter) um conhecimento
capacidades organizacionais e de
aprofundado do seu ambiente e de
negociação significativas para se chegar a
seus recursos, apesar de suas limitações
um compromisso, tanto no seio do grupo
académicas. A relação entre a etnia Bijagó
como com a própria Tiniguena. O que se
e as espécies animais marinhas foi das mais
quis evitar foi criar uma espécie de segunda
interessantes experiências que vivi, do ponto organização que duplicaria o trabalho
de vista socio-antropológico.
da ONG-mãe; a GNT seria um viveiro
para a Tiniguena, mas também uma rede

“ As visitas de estudo e a
GNT despertaram-me o
interesse de poder associar
preservação ambiental com
desenvolvimento económico
e social.”
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(networking) que no futuro jogaria um
papel na preservação do património natural
e cultural.
O meu envolvimento com a Tiniguena e
a GNT influenciaram bastante as minhas
escolhas académicas e profissionais. Em
Outubro de 1999, consegui uma bolsa de
estudos para França para uma formação
em Biologia Marinha. No entanto, os
estudos universitários no estrangeiro não
foi algo fácil e levou-me a questionar o que
realmente pretendia fazer. Após reflexão,
decidi que o que realmente pretendia era
uma formação superior que me permitisse
regressar à Guiné-Bissau (ou pelo menos
a África) e aplicar de forma prática e
concreta conhecimentos adquiridos na
universidade com vista ao desenvolvimento
económico, social e sustentável do país.
Por outras palavras, que políticas adotar
e implementar para garantir que o país
se desenvolva sem no entanto degradar
o seu património natural? Ora isto faz
parte dos conhecimentos revelados pelas
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visitas de estudo e mais concretamente a
relação e a dependência entre homem e
natureza. Assim, decidi me licenciar em
Administração Económica e Social e fazer
um mestrado em Economia Internacional.
Atualmente, enquanto encarregadochefe para assuntos institucionais
junto ao Vice-Presidente Principal do
BAD, jogo um papel importante nas
discussões e negociações com os seus
doadores e acionistas. A problemática
das mudanças climáticas está sempre no
cerne dessas discussões e o BAD assumiu
compromissos e metas bastante claros
quanto às mudanças climáticas. Parte do
meu trabalho consiste em assegurar que os
compromissos institucionais do BAD junto
dos doadores e acionistas, designadamente
a integração da problemática das mudanças
climáticas em todos os seus projetos e
operações, é efetiva. Recentemente, fiquei
muito satisfeito quando foi decidido, no
âmbito das negociações da décima-quinta
reconstituição do Fundo Africano para
o Desenvolvimento, que o BAD deveria
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integrar a preservação da biodiversidade
como parte de seus compromissos
institucionais.
Na esfera pessoal, a Tiniguena e a GNT
influenciaram e influenciam até hoje o meu
comportamento, valores e, de certa forma,
ideais. Para além das amizades, foi durante
uma das visitas de estudo da Tiniguena
que conheci a pessoa com quem me casei
e fundei uma família, a Irley. A Irley e eu
partilhamos com nossos filhos valores
sobre a importância do desenvolvimento
sustentável e do exercício de uma cidadania
ativa.
As visitas de estudo e a passagem pela GNT
marcaram a minha vida. Muitas das minhas
amizades atuais foram construídas graças
às visitas de estudo e à minha passagem
pela GNT. Até hoje somos muitos a manter
contacto e a discutir sobre os problemas
do país. O importante é que existe uma
espécie de consciência coletiva e valores
comuns entre os jovens e adolescentes
que participaram nas visitas de estudo da
Tiniguena e passaram pela GNT sobre

a necessidade de preservar o património
natural e cultural e sobre os problemas
urgentes de desenvolvimento do país.
Vários membros da GNT exercem cargos
e responsabilidades elevadas que são de
natureza a influenciar políticas e práticas
governativas.
Sou da opinião que a GNT continua a jogar
um papel preponderante na formação de
jovens e adolescentes e os antigos membros
deverão ser envolvidos de forma mais ativa
em algumas de suas atividades. Contudo,
penso que é importante refundar o conceito
e o campo de intervenção da GNT para lhe
permitir maior abrangência tanto em termos
de número de aderentes como de cobertura
ao nível nacional.

Óscar Alexander Pitti Rivera
8 de dezembro de 2019
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hamo-me Iapátia Sá Silva,
tenho 41 anos. Sou mãe de um menino
de 2 anos, residimos em Bissau, com o meu
noivo e pai do meu filho.
Fiz um mestrado de Gestão e Administração
de Empresas pela Universidade de Toulouse
1 e um MBA de Management Internacional,
na Universidade de Rennes 1.
Participei na segunda visita de estudo da
Tiniguena, ao Arquipélago dos Bijagós,
estava eu no 9.° ano, no Liceu João XXIII.
Já tinha tentado participar na primeira
visita para Cantanhez, que infelizmente
não consegui realizar. Foi uma verdadeira
frustração e quando os colegas voltaram da
visita, já havia pesquisado tudo o que havia
sobre Cantanhez e insisti em participar
na campanha de sensibilização sobre as
preocupações ambientais realizada logo
depois da visita.

Da visita de estudo aos Bijagós o que mais me
marcou e recordo até hoje, foi a simplicidade das
pessoas e suas vidas e o sentimento de tranquilidade
e paz interna que expressavam. Existia também essa
forma de sensatez no acesso, consumo e gestão do
que graciosamente a Terra oferece, sem exagero
na posse e no consumo; apenas o necessário era
capturado, como para demostrar a consciência
que se tem da pertença a todos e do dever de
preservação, para que outros também possam ter
acesso.
Isso despertou em mim um sentimento de injustiça,
pensando em tudo a que estavam privados pela
configuração das coisas, pensando na violação
que devia representar para eles a chegada, cada
vez mais massiva, agressiva e desrespeitadora,
de pessoas estrangeiras indiferentes ao seu modo
de vida e ao respeito que tinham pela natureza.
Pescadores estrangeiros que vinham ceifar os seus
mares, deixando-lhes, em retorno, a surpresa
revoltante do desperdício, em cada tubarão
estripado que jazia na praia, em cada tartaruga
morta por asfixia provocada pelas suas redes
de pesca. Já em 1994, a população dos Bijagós
estava extremamente consciente e lúcida dos
problemas e riscos ambientais que ainda hoje
precisam de ser explicados a muita gente, pelo
mundo fora.

“O
 meu percurso profissional
foi no ramo da cosmética e
do luxo, mas fiz questão de
manter sempre uma conduta
eco-responsável.”
Para mim, esta etapa representou o início
de um percurso de tomada de consciência e
de engajamento pessoal com as noções do
bem comum, cuidado com o meu próximo.
É verdade que tive uma educação orientada
para esses valores, mas com a Tiniguena, foi
a primeira grande oportunidade de abraçar
causas neste prisma e pôr em prática os
ensinamentos de casa, numa esfera muito
além da familiar.
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Até realizar esta visita de estudo, da GuinéBissau eu só conhecia a capital, Bissau, e
os seus arredores. A visita permitiu-me ter
consciência do país que é o meu e de tudo
pelo que vale a pena arregaçar as mangas,
para melhorar. Ingressei no grupo que haveria
de fundar a GNT, logo após a visita de estudo a
Cantanhez, a partir da qual nasceu em mim um
grande interesse e implicação na causa ambiental.
A constatação das ameaças que pesavam sobre
Cantanhez e sobre as ilhas Bijagós e da necessidade
urgente de ação, foi um apelo para mim. Penso
que, de certa forma, também tenho em mim essa
necessidade constante de dar da minha pessoa
para repor a justiça, o equilíbrio, a equidade.
Porque a causa abraçada pela Tiniguena e por
nós os jovens-adolescentes era e é ambiental, mas
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também humana. Recordo as campanhas
de sensibilização ambiental, assim como
as campanhas de recolha de fundos para
construção de escolas nessas localidades
e aquisição de materiais didáticos para
os seus alunos. Participei ativamente nas
campanhas de recolha de fundos, mas
também nas campanhas de informação
e consciencialização. Lembro-me que
chegámos a realizar concursos de poesias
em torno das experiências vividas nas
viagens, assim como recordo os primeiros
postais e calendários... A Tiniguena já era
um estrutura criativa na forma de fazer e de
marcar a diferença no seu entorno. Todos
estes fatos me marcaram.
Após 4 anos na GNT, fui para a França
seguir estudos universitários, aos quais se
seguiram mais de uma década de imersão
profissional. Contudo, a passagem pela
GNT contribuiu imenso para a tomada de
consciência e o desabrochar do sentimento
de engajamento que tenho hoje, porque
me permitiu ver em face as realidades que
eram relatadas. Permitiu-me realizar o quão
privilegiada eu era também e o quanto
tinha o dever, por isso mesmo, de dar um
retorno. Fiz então questão de sensibilizar
e difundir o que aprendi junto da minha
família, de amigos e colegas de escola e
depois, de trabalho, relembrando os valores
fundamentais que aprendemos com a
Tiniguena. Esses valores são os que hoje
faço questão de transmitir ao meu filho.
O meu percurso profissional foi no ramo
da cosmética, em marketing. Trabalhei
em França para os grupos L’Oréal, Coty e
L’Occitane. O meu trabalho consistia na
criação desde raiz de produtos e marcas,
concebendo estratégias de comunicação e
de crescimento para lhes dar visibilidade e
notoriedade internacional. Hoje, dirijo a
Agência Púrpura, gabinete de assessoria em
comunicação e estratégias, recentemente
inaugurada em Bissau.

Tendo feito carreira no mundo da cosmética
e do luxo, há quem se poderia questionar
sobre a coerência... Mas na verdade, ela
existe. Na minha trajetória, fiz sempre questão
de manter uma conduta o mais consciente
e eco-responsável possível. Lembro-me de
reuniões tensas em que insistia em impor
que um packaging seja mais eco-responsável,
procurando, por exemplo, redimensionar as
embalagens para não desperdiçar cartão ou
conceber os frascos de forma a facilitar a sua
reciclagem. E, sempre que possível, procurava
optar por tintas vegetais e priorizar ingredientes
naturais nas fórmulas e composições. Regressei
recentemente à Guiné e a minha intenção é
de vir a dar um contributo social, para além
de ganhar simplesmente a minha vida, ainda
que desempenhando funções pelas quais tenho
paixão.
Se existirem características distintivas dos
jovens que passaram pela GNT, deverão
certamente ter a ver com esta matriz sensível e
consciente da necessidade de cada um dar um
pouco mais de si, para melhorar e perpetuar
o que é de todos, com um melhor acesso para
todos. O ensinamento mais importante que
retirei da GNT é a noção de que todos temos de
levar as mãos à consciência e agir!
Acredito muito no ensinamento pela prática.
Se em cada grupo de 10 jovens, houver 2
que se engajam, a sociedade muda, e muito
rapidamente. Então, acredito no continuar da
GNT e nos frutos que daí se poderão colher.
A ideia e o conceito mesmo desta escola de
formação humana e humanista é extremamente
pertinente.

Iapátia Sá Silva
12 de novembro de 2019
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O complexo das lagoas de Cufada, Bionra e Bedasse constitui a maior
zona húmida continental de água doce da Guiné-Bissau. Funcionam como
uma grande esponja que absorve água doce durante a estação das chuvas
e alimentam paulatinamente os lençóis de águas subterrâneas e os poços
da região durante a estação seca. Recebem grandes concentrações de
aves aquáticas e, em particular, uma parte significativa da população de
pelicanos brancos que frequenta a Guiné-Bissau. Essas características
levaram à classificação das lagoas como “Zona Húmida de Importância
Internacional” no quadro da Convenção de Ramsar.
A sua importância também foi reconhecida através da sua classificação
como Parque Natural das Lagoas de Cufada, em 2000. Os 880 km² do
parque incluem, além das lagoas, um mosaico de áreas húmidas com o
rio Corubal a norte (que recebe água das chuvas provenientes do Fouta
Djalon) e, a sul, o Rio Grande de Buba, que é, na realidade, um braço de
mar com as suas margens cobertas de mangal. O parque protege ainda
alguns maciços de florestas densas secas e savanas. Essa diversidade
de ambientes abriga uma fauna notável, incluindo 54 espécies de
mamíferos e 337 espécies de aves.
A região é povoada tradicionalmente pelo grupo étnico Beafada, donde
provém a designação de «Tchon di Biafada» (terra dos Beafadas).
Porém, também ali habitam Fulas, Mandingas e Balantas, que são
principalmente agricultores. Desde a sua criação, o parque está sujeito a
uma forte pressão fundiária que está relacionada com o crescimento da
população e a extensão descontrolada das culturas de caju que ameaçam
as florestas e a fauna selvagem. O desaparecimento das florestas, levará
ao assoreamento das zonas húmidas que vão perdendo progressivamente
a sua capacidade de retenção de água.
Uma parte do parque será muito provavelmente afetada pela eventual
construção do porto mineiro do rio de Buba, destinado a exportar a bauxite,
bem como pela estrada que deverá ligar as jazidas do Boé. A construção
de uma central elétrica perto da cidade de Buba e a recente instalação
de uma rede de cabos elétricos aéreos dentro do parque, em direção a
Fulacunda, invadiram igualmente o seu território. Tais infraestruturas,
realizadas sem um verdadeiro estudo de impacto, levaram à destruição
de uma grande área de floresta densa. Favoreceram ainda a instalação
de populações em busca de terras cultiváveis, invadindo, por sua vez, as
florestas já ameaçadas e sob muita pressão. Uma das maiores ameaças
advém do corte intensivo de essências florestais para venda de troncos
de madeira preciosa, muito em particular o pau-sangue que é encorajado
pela sua forte procura no mercado chinês.
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ou a Fanceni, ou melhor, a Fany, como
todos me chamam na GNT. No auge
dos meus 37 anos, mãe de duas lindas
meninas, a viver há 3 anos em Luanda,
como especialista de nutrição da UNICEF,
vou tentar relembrar algumas das minhas
melhores e mais bonitas vivências enquanto
menina-adolescente, ávida por conhecer,
amar e proteger a minha amada, GuinéBissau, Tera Sabi!
A aventura começa aos meus 10 anos,
quando acompanhei a minha mãe, Augusta
Henriques, co-fundadora da Tiniguena,
àquela que seria a primeira visita de estudo
da ONG, a visita às matas de Cantanhez,
realizada em 1993. Lembro-me de ter
ficado deslumbrada com o verde da floresta
primária, o cheiro inebriante da terra
vermelha e o calor da sua gente.
Mas foi em 1995, com 12 anos, que
participo realmente na minha primeira
visita de estudo, ao Rio Grande de Buba e
à Lagoa de Cufada. Estava eu na 7.ª classe,
na Escola Portuguesa. Foi uma experiência
má-gi-ca! A menina citadina estava de
repente na Terra do Nunca do Peter Pan,
em plena Guiné-Bissau! Nessa visita aprendi
a importância da conservação, aprendi
a respeitar culturas e tradições muito
diferentes da minha, andei pelas matas,

13. O que é nosso tem valor.
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observei pássaros em lagoas magníficas…
visitei o Paraíso! Uma semana após a visita,
lembro-me de estar empenhadíssima na
recolha de fundos em Bissau para apoiar
a reabilitação de uma escola para que
os meninos da tabanca de Bercolon não
tivessem de percorrer tantos quilómetros
para poder aprender!
Depois desse ano, pude participar nas visitas
a Suzana e Varela e a Bolama, como mérito
pela qualidade dos trabalhos de restituição
que realizei no âmbito dos concursos
pedagógicos organizados pela Tiniguena.
Em 1998, participo voluntariamente na
organização e no acompanhamento da visita
de estudo ao Corubal. Foi com orgulho
que fui uma das co-apresentadoras da
restituição dos trabalhos feitos pelos alunos
que participaram nessa visita, juntamente
com a Irley e o Óscar. Lembro-me dos
poemas escritos então pela Jaquelina Vaz,
verdadeiras obras-primas, tão atuais hoje
como o eram na altura em que foram
escritos…
Nessa época, o país estava em ebulição, com
várias greves no sector público, incluindo as
escolas públicas que estiveram paralisadas
inúmeras vezes. Neste contexto, realizar a
visita de estudo ao Corubal foi um desafio
que a Tiniguena soube
enfrentar e vencer, e
as últimas atividades
de restituição foram
concluídas nas vésperas
do 7 de Junho.

Rio Grande de Buba e Lagoas de Cufada

Na altura, eu já pertencia ao Grupo de
Pequenos Voluntários da Tiniguena e que
foi depois renomeado Geração
Nova da Tiniguena, nome
adotado por unanimidade pelos
membros presentes na sua 1.ª
Assembleia geral, em 1995. Foi
nessa assembleia que atribuímos à
GNT o mandato de congregar as
diferentes gerações de alunos que
participaram nas visitas de estudo
da Tiniguena, mas também abrir
as portas para miúdos e jovens que
não tendo participado das visitas, tivessem
um interesse genuíno pela conservação e
partilhassem dos ideais e valores da GNT.
Hoje olho para amigos como o Didier
Monteiro (eleito recentemente como
Presidente do Conselho de Administração
da Tiniguena), que integraram a GNT
e foram monitores de várias visitas de
estudo… e alegro-me por termos na altura
aberto a casa e o coração para membros
que não participaram das visitas de estudo,
mas que tinham tanto para dar e para
contribuir! É isto que há de único na
GNT… uma escola de cidadania, em que
partilhamos valores, visões; argumentamos
e contra-argumentamos uns com os outros
e aprendemos a viver de forma democrática,
fraterna e colegial as nossas múltiplas
diferenças e similitudes.

“ Todos frutos da GNT, éramos
a equipa jovem da Tiniguena.
Estivemos na vanguarda do slogan
“Kil ki di nos ten balur”13! ”
Como muitos outros colegas, eu e a minha
família tínhamos deixado o país por causa
da guerra. Lembro-me de ter trocado várias
cartas com o Miguel de Barros durante
esses dois anos, em que estive refugiada
em Lisboa. Não via a hora de regressar ao
meu país! Quando regresso, vejo um grupo
de jovens dedicados, com uma maturidade
acima do expectável para a idade, com
elevada participação cívica e forte sentido
de pertença associativa.

Na altura tinha concluído o 12.º ano
em Lisboa e estava a fazer melhoria de
notas para poder ter média para entrar no
curso de Medicina, como sonhava. Fiquei
10 meses em Bissau e fui trabalhar na
Tiniguena como voluntária. Com outros
colegas da GNT apoiámos o projeto de
reabilitação do Bairro Belém, onde estava
Na GNT, comecei como co-coordenadora
a sede da Tiniguena. Belém era um dos
do grupo de animação. Tínhamos a
bairros que tinha ficado muito afetado pela
responsabilidade de organizar as campanhas guerra. A Tiniguena lançou-me então o
de angariação de fundos, o apoio às
desafio de apoiar a organização de eventos
visitas de estudo, o programa radiofónico
gastronómicos no Bairro Belém. Eu tinha
e a preparação das jornadas da GNT.
18 anos e nunca tinha cozinhado na minha
A guerra de 7 de Junho quebrou essa
vida. Comecei a interagir com as mulheres
dinâmica e levou a uma quase paralisação
grandes do bairro e a recolher receitas
das atividades do grupo. Foi graças à
representativas do mosaico sociocultural
perseverança de colegas como Miguel,
dos moradores em Belém. Para cada receita
Passufa, Malam, Braima, e mais tarde
era feito um trabalho sério de pesquisa
Didier e Mary, que o grupo relançou as
sobre a tradição e os saberes associados,
suas atividades, amadureceu, consolidou o
implicando outros jovens do bairro e da
programa radiofónico Inter-Jovens e tornou- GNT.
se uma referência nacional.

79

Capítulo 4 - Testemunhos de alunos que participaram na visita de estudo ao

Findo o estágio, regressei a Lisboa para
fazer meus estudos universitários e,
influenciada pela paixão pela gastronomia
que ficou em mim com a realização dos
eventos gastronómicos, decidi licenciar-me
em nutrição e dietética.
Quando termino a licenciatura, regresso a
Bissau e junto-me à família da Tiniguena,
como animadora do Complexo Espaço da
Terra, onde participo na promoção dos
produtos, saberes e sabores associados aos
diferentes grupos socioculturais da Guiné.
Neste quadro, apoio na organização e
dinamização do segmento da Cozinha da
Terra e também na comercialização de
produtos locais feita pelo segmento da
Lojinha da Terra, coordenada pela Mary.
Participo ainda na realização, publicação
e divulgação de pesquisas sobre produtos,
técnicas e saberes da Terra promovidas
pelo Centro de Recursos, o 3.º segmento
do Complexo Espaço da Terra, coordenado
pela Cleonismar.

A GNT, entretanto, foi ganhando o
seu próprio espaço e destacando-se
como associação juvenil de referência.
Participamos na preparação do Fórum
Juvenil da CPLP durante a Cimeira dos
Chefes de Estado da CPLP em Bissau,
realizámos os Fóruns da GNT onde
abordámos temáticas tão atuais como a
imigração clandestina e o narcotráfico.
Fomos ousados, fomos resilientes e acima
de tudo, cada um de nós manteve uma
ligação e um amor muito forte com a terra
que lhe viu nascer, a Guiné-Bissau.
A Tiniguena deu-nos asas, voz, ferramentas
e conhecimento para não só contribuirmos
para a conservação e o exercício da
cidadania ativa, como também para termos
pensamento crítico, irreverência e resiliência
necessários para singrar na carreira
profissional.

Tudo o que hoje sou, devo-o à minha mãe,
Augusta Henriques, uma mulher visionária
à frente do seu tempo e à Tiniguena… ao
Foram tempos de trabalho árduo! Estivemos Pedro Quadé, Nelson Tavares, Sábado Vaz,
na vanguarda daquilo que se tornou depois Nair Costa, Emanuel Ramos, Julieta Ié Sá,
um slogan muito usado “Kil ki di nos
Ocante Sá, Atapumo Sá e aos parceiros da
ten balur”!: Irley, Fanceni, Mary, Cléo,
Tiniguena, Pierre Campredon e Nelson Dias
Romy, Miguel, Didier… Formávamos uma
(UICN), Alfredo Simão da Silva (IBAP),
equipa fantástica! Frutos da GNT, filhos
Pepito e Beloca (AD), Stéphane Laurent
da Tiniguena, éramos a equipa jovem e
(CIDAC), Fátima Proença (ACEP) e Eric
talentosa da Tiniguena. Trabalhámos com
Chaurette (Interpares).
empenho e criatividade na organização
de visitas de estudo, campanhas de
sensibilização, festivais musicais e
gastronómicos, 3 edições da Feira da
Terra… Estive particularmente envolvida
na elaboração das duas edições do livro
de receitas “Tera Sabi!”. Foi um trabalho
muito gratificante. Compilar num único
livro receitas ancestrais e quase esquecidas
do nosso rico mosaico sociocultural ajudou
a restituir a autoestima, o sentido de
pertença e de orgulho de ser guineense!

Fanceni Henriques Baldé
Luanda, 1 de dezembro de 2019
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hamo-me Irley Iracema Taborda
Barbosa Rivera, sou guineense, tenho
atualmente 39 anos de idade. Sou casada
e mãe de 3 crianças. Já residi em Bissau,
Dakar, Aveiro, Braga, Lisboa, Túnis e desde
2015 vivo em Abidjan com a minha família.
Licenciei-me em Ensino de História
na Universidade do Minho, em Braga,
Portugal. Mais tarde, com o objetivo de
criar e gerir uma empresa, fiz Mestrado em
Gestão de Projetos. O meu sonho futuro, a
concretizar na Guiné-Bissau, é a criação de
uma holding que irá englobar um complexo
escolar e um centro cultural.
Em 1995, a minha escola, Unidade Escolar
Estudo e Trabalho “Taborda”, recebeu o
convite da ONG Tiniguena para participar
numa visita de estudo ao interior da
Guiné-Bissau, enviando os seus alunos
mais destacados. Tive a oportunidade
de ser selecionada. Fomos visitar Buba e
Cufada, tinha eu 14 anos e frequentava a
8.ª classe. Pelos ótimos resultados obtidos
no teste de conhecimento e nos trabalhos
de capitalização das visitas (exposições
e sensibilização), as minhas viagens com
a Tiniguena prosseguiram. Participei em
1996 na visita a Suzana e Varela e no ano
seguinte a Bolama.
O que mais me motivou a querer participar
na visita foi o desejo de conhecer melhor
o interior do nosso país. Já tinha viajado
com os meus pais para Bubaque, Bafatá
e Canchungo, mas a visita de estudo da
Tiniguena foi uma oportunidade única
e uma experiência ímpar. A viagem em
grupo foi divertida, a interação e troca
de experiências com os alunos das outras
escolas foi enriquecedora. Explorar e
conhecer o interior do nosso país de uma
forma organizada e estruturada fez toda
a diferença. O lema da visita “Conhecer
para amar e amar para proteger”,
cativou-me desde o início e fez jus ao seu
propósito. Conheci, vivi, senti, valorizei

e aprendi a amar e a proteger a nossa
terra. Descobri lindas paisagens, riqueza
natural, potencialidades turísticas e de
autossuficiência alimentar. Marcaram-me
os colegas, os monitores, o acolhimento
festivo e a hospitalidade da população.
Marcou-me a estadia durante uma
semana dos jovens do interior em nossas
casas. Foi muita emoção o brilho nos
seus olhos, descobrindo a capital Bissau
e todos os seus encantos. Esse mesmo
brilho no olhar tivemos nós quando
visitámos as suas aldeias.
As visitas foram muito importantes
para o meu crescimento pessoal, mudou
completamente a minha visão e forma
de pensar e de refletir sobre o nosso
país, o meio ambiente e a população da
Guiné-Bissau. Os trabalhos e atividades
pós-visitas foram muito importantes para
a consolidação do que vimos e sentimos,
era como tentar solucionar ou amenizar
os problemas e dificuldades constatados.
Após a minha primeira visita a Buba e
Cufada em 1995, tive a oportunidade de
ingressar-me na GNT – Geração Nova da
Tiniguena. Fui membro ativo até 1998
altura em que o país mergulhou na guerra
civil de 7 de Junho.
Em maio de 1999, findas as hostilidades,
fiz parte da equipa de reabertura da
TGB – Televisão da Guiné-Bissau onde
trabalhei até setembro, altura em que
consegui bolsa de estudo para cursar em
Portugal.
O que motivou a minha adesão à GNT
foi ter apreciado bastante a visita de
estudo e as atividades posteriores. Era
uma oportunidade que tinha para poder
continuar a pertencer a um grupo cuja
especificidade era única e especial na
Guiné-Bissau, uma escola de cidadania,
de aprendizagem social, de promoção dos
valores democráticos, um grupo no qual
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Marcou-me a importância que a Tiniguena
nos dava. Lembro-me que mandavam entregar
cartas, convocatórias e convites em nossas
casas, com o nosso nome estampado no
envelope. As cartas da Tiniguena eram muito
especiais para nós. Não eram só os adultos
da casa que recebiam correspondências, nós
também, tão jovens, éramos considerados,
era uma grande responsabilidade cumprir,
comparecer e estar à altura.
A GNT era uma estrutura tão bem
organizada, a Tiniguena estava a prepararnos para o futuro. O propósito era contribuir
para oferecer à Guiné uma geração
preparada, consciente e com bons valores.
Tudo o que vi depois na vida universitária
e laboral, não foi novidade (o trabalho em
equipa, organigramas, eleições, reuniões,
cronogramas, tarefas, relatórios,
Assembleia Geral, liderança,
hierarquia…), tinha tudo aprendido
antes na GNT. E mais, ganhei
confiança em mim, participei,
exprimi, contribui, sensibilizei,
agi, alertei, informei, respeitei, dei
e recebi. A minha passagem pela
escola da GNT incutiu em mim
o sentido de responsabilidade,
organização, planificação e trabalho
em equipa; o respeito e consideração
pelo ser-humano, pelos valores culturais, pela
proteção e preservação ambiental. A GNT
teve igualmente a importância de manternos ocupados com atividades que fazem
desenvolver as nossas capacidades.

“N
 a escola da GNT sentia a
importância do que fazíamos, era
como se fossemos super-heróis e
estivéssemos a contribuir para
salvar o planeta!”
participas, praticas, exprimes, contribuis e
recebes formação. Como membro da GNT,
participei em campanhas de sensibilização,
recolha de fundos para a construção
de escolas nas localidades das visitas;
na produção, conceção e realização de
programas radiofónicos. Fui coordenadora
do sector de sensibilização e cheguei a
ser nomeada Coordenadora da GNT.
Marcou-me o fato de sermos valorizados,
considerados e tidos em conta pela
Tiniguena. Conseguia sentir a importância
do que fazíamos, era como se fossemos
super-heróis e estivéssemos a contribuir
para salvar o planeta. Era uma energia e
confiança de que podíamos tornar o mundo
melhor.
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O trabalho realizado na GNT permitiu
transmitir a sensibilidade para a preservação
e valorização do património natural e cultural
aos nossos familiares, filhos, amigos, colegas.
Em todas as campanhas realizadas e todas
as conferências e programas radiofónicos
em que participávamos, os nossos pais e
familiares foram envolvidos por nós direta ou
indiretamente. Eles foram sempre os primeiros
a contribuir em campanhas de angariação de
fundos para a construção de escolas e outros
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apoios. Procurei sempre partilhar, o que fui
adquirindo na GNT para que as pessoas
próximas de mim possam igualmente
valorizar, amar e preservar.
Ao longo do meu percurso académico,
frequentei diversos cursos profissionais,
uma licenciatura e um mestrado. Querendo
abraçar todas as minhas paixões e dons, a
minha experiência profissional é igualmente
diversa. Fui apresentadora da RTGB/TGB,
professora da Escola EB 23/S Padre Martins
Capela – Braga, animadora do Centro de
Estudos do Espaço da Terra da Tiniguena,
conselheira do Sector de Educação da
ONG Holandesa SNV. Presentemente sou
consultora de desenvolvimento, empresária,
manager e artista plástica na Harmony Art
Déco Gallery em Abidjan. Participei em
várias exposições coletivas e individuais de
pintura. Sou ativista para a causa ambiental,
o meu trabalho artístico é sustentável. Sou
membro da Geração Nova da Tiniguena
e da Associação de Artistas Plásticos da
Guiné-Bissau. Fui designada recentemente
Embaixadora da Boa Vontade da Fundação
Atena para a Mulher e a Criança.
A minha participação nas visitas da
Tiniguena e na GNT marcou e influenciou
o meu percurso, muitas das minhas escolhas
e decisões, e o meu comportamento na
vida profissional e enquanto cidadã. Posso
afirmar que a minha paixão pelo jornalismo
e comunicação social veio da formação em
“Jornalismo radiofónico” e dos programas
da rádio da GNT.

Fiz muitas amizades durante as visitas
de estudo. Era um encanto as viagens em
grupo. Em apenas uma semana, criamos
amizades fortes, umas que não resistiram
ao tempo e à distância e outras que, graças
a Deus, ainda perduram.
Tendo em conta o número de jovens que
passaram pela Geração Nova da Tiniguena
e o que eles vivenciaram e aprenderam,
posso dizer que contribuiu para forjar pela
positiva gerações que estão sendo hoje uma
mais valia e um orgulho para o nosso país.
A GNT colmatou o que faltava e ainda falta
nas escolas da Guiné-Bissau, a educação
social e ambiental, a cidadania consciente
e participativa.
A Tiniguena foi para mim e para os meus
colegas, uma segunda casa, uma segunda
escola. A Dona Augusta foi marcante
nas nossas vidas. Uma fada madrinha.
Permanecerão igualmente na minha
memória, o Sr. Pedro, a mamã Sábado,
os Srs. Manecas, Sr. Ocante, Elfinesh, Nair,
Sr. Fernando e o falecido Sr. Bebiano.
Sem esquecer do meu amigo Emanuel dos
Santos que Deus o tenha.
Para mim, a escola da GNT deve ser
refundada. Os nossos pais e a GuinéBissau só têm a agradecer à Tiniguena
pelo brilhante e louvável projeto que
desenvolveu connosco.

A escola da GNT fez-me amar, valorizar e
querer sempre abraçar causas ambientais,
a luta pela diminuição dos impactos
ambientais criados pelo homem. A partir
de 2015 adotei um trabalho artístico
sustentável que consiste na reutilização do
têxtil wax, do papel e de outros resíduos,
transformando-os em obras de arte.

Irley Taborda Barbosa Rivera
Abidjan, 3 de dezembro de 2019
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eu nome é Mary Fidélis Cabral
D’Almada, tenho 38 anos, sou
titular de um diploma de Técnico Superior
do Turismo obtido no Senegal e atualmente
trabalho como Assistente de Administração
e Viagens no Programa Alimentar Mundial.
Presentemente sou divorciada, mãe de dois
filhos e resido em Bissau.
Eu participei, quando tinha 14 anos, na
visita de estudo ao Rio Grande de Buba e
à Lagoa de Cufada, em 1995. Na altura
estava na 7.ª classe e frequentava a Escola
Portuguesa. Eu quis muito participar nessa
visita porque era a primeira vez que iria
viajar sem os meus pais e com as minhas
amigas da escola e ia ter a oportunidade
de conhecer e conviver com outros jovens.
Também estava muito interessada em
melhor conhecer a vida no interior e suas
gentes, ver pela primeira vez uma lagoa,
uma mata e animais selvagens.

Logo depois da visita ingressei no grupo
dos Pequenos Voluntários da Tiniguena
que viria a tornar-se mais tarde na
Geração Nova da Tiniguena e considerome parte do grupo até hoje, embora a
minha participação ativa tenha terminado
em 2012. Para mim, aderir à GNT foi a
sequência natural do pós-visita, sobretudo
depois de todas as atividades desenvolvidas,
que eram novidade para mim, assim como
os conteúdos e ensinamentos que nos
foram transmitidos. Destas atividades,
atraíram-me mais o concurso de desenhos
e os trabalhos de restituição da visita de
estudo, a campanha de sensibilização
sobre o local da visita, a recolha de fundos
para a recuperação de uma escola para a
comunidade visitada e outras atividades
que se seguiram. Destaco, em particular,
palestras e reuniões relacionadas com o
meio ambiente, campanhas de arborização,
programas radiofónicos, organização do
1.º Festival RAP logo depois do
conflito militar de 1998 e onde
foram impulsionados os primeiros
jovens artistas que cantavam sobre a
situação do país e as problemáticas e
desafios da altura.

“ Ser um jovem da GNT passou
a ser um exemplo para esta
sociedade. ”
O que mais me marcou foi o acampamento
que se montou mas também o facto de ter
morado na casa das pessoas do interior,
o companheirismo que se criou entre os
jovens participantes. Graças à visita de
estudo fiquei a conhecer a realidade do
interior, as dificuldades que as comunidades
enfrentam no seu dia-a-dia, mas também
toda a beleza e importância da sua maneira
de viver, das suas atividades, assim como
da natureza que os rodeia, dos saberes
ancestrais associados à conservação do
meio ambiente e dos recursos naturais
e da diversidade cultural do povo deste
país. Naquela época, eu pouco sabia da
existência das diferentes etnias que vivem
no país, para mim éramos todos guineenses
e basta.
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Ao longo dos anos fui aprendendo
a ter mais atenção e sensibilidade para com
o meio que me rodeava, a conhecer e a dar
valor ao património natural e cultural da
nossa terra, a saber partilhar e lidar com as
pessoas independentemente de suas origens,
meios e educação, a saber expressar-me em
público, ultrapassando a minha timidez, a
ter um olhar e uma atitude mais crítica e
reivindicativa.
Outro grande marco para mim foram os
anos em que, além de ser membro ativo
da GNT, fui funcionária da Tiniguena, a
partir de 2004. Comecei como Assistente
do Coordenador da Secção de Informação
e Sensibilização, apoiando na organização
das visitas de estudo e campanhas de
sensibilização, das exposições fotográficas,
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reuniões e conferências
realizadas pela Tiniguena
assim como nos trabalhos
com a GNT. Em 2007, com
o arranque do “Complexo
Espaço da Terra”, fui
afetada como animadora
e gestora do segmento
«Lojinha da Terra»,
assegurando a promoção e
venda dos produtos da linha
“Kil Ki Di Nos Ten Balur”
e outros “Produtos da
Terra” de ONG parceiras.
Nesse quadro, participei,
na organização de eventos
como a Feira da Terra,
nos trabalhos de pesquisa e na redação
de 2 edições dos “Cadernos culturais do
Centro de Recursos do Espaço da Terra”
sobre técnicas e saberes locais da tradição
Manjaca e Bijagó.

Hoje sou o que sou muito graças à minha
passagem na GNT. Tenho fé e gostaria
muito que a GNT continuasse, que meus
filhos fizessem parte dela, para continuar a
moldar as mentes do mais jovens mas sem
barreiras concretas e dentro de princípios
Graças à GNT fiz muitos e bons amigos,
éticos, deixando-os atenciosos ao que se
alguns para toda a vida. Mantenho o
passa em seu redor, mais sensíveis ao meio
contacto com muitos até hoje. Uma amizade ambiente, mais respeitosos e orgulhosos do
importante que tenho até à data foi a
nosso património cultural e natural e que
menina que recebi em minha casa depois da contribuam para a sua conservação. Que
visita de estudo a Buba e Cufada, chamada
tenham a capacidade de fazer diferença,
Aua Ndjai que hoje é como uma irmã para
sendo sérios e comprometidos com tudo o
mim.
que fazem, apaixonados pelos seus ideais
e atuando pela sua defesa, mas sempre
Ser um jovem que passou na GNT, sendo
respeitando a opinião alheia.
esta uma escola do pensamento e de
cidadania, passou a ser um exemplo para
esta sociedade, uma vez que são jovens
open mind, com grande bagagem sobre
diversos temas, com capacidade de análise
e de procura de soluções aos diversos
problemas que concernem aos jovens de
forma inovadora e construtiva, que partilha
e contribui para a informação e educação e
sensibilização da camada juvenil guineense.

Mary Fidélis Cabral d’Almada
Bissau, 6 de dezembro de 2019
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hamo-me Sónia Fernandes Alex.
Tenho 39 anos, sou casada e tenho
2 filhos. Já vivi em Portugal, na Espanha e
na Inglaterra. Atualmente vivo na Suécia,
em Gotemburgo, onde trabalho como
cabeleireira.
Participei na visita a Buba e Cufada, tinha
eu 14 anos e estudava na escola Taborda.
A minha maior motivação para ir à visita
foi a possibilidade de fazer amigos da
mesma idade. O que mais me marcou
foi ouvir histórias de meus ancestrais,
contadas numa noite de luar, por homens
e mulheres grandes de Quínara. E ficar a
saber que foi daí que saiu a minha bisavó
materna… Marcaram-me os risos de alegria
e despreocupação dos meus colegas e o
intercâmbio com os meninos da tabanca
de Bercolon, nas casas de quem ficámos

“ Participei com empenho
na recolha de fundos.
Eu que nunca pedi nada,
via-me nas ruas de Bissau
a pedir por uma causa em
que acreditava.”
alojados e que vieram depois fazer uma
visita de uma semana em Bissau e morar
connosco. Recebi um dos miúdos em minha
casa e depois plantámos juntos uma árvore.
Isso foi, sem sombra de dúvida, o que vou
levar comigo por uns bons anos.
A participação na visita de estudo permitiume conhecer a riqueza natural e cultural
da minha terra. A partir de então eu me
tornei uma defensora dos animais e dos
mais carenciados e até hoje sou amante da
natureza e do que é nosso.
Eu fui muito ativa na Geração Nova da
Tiniguena (GNT). Fui eu quem propôs
esse nome. Antes chamavam-nos Pequenos
Voluntários da Tiniguena. Eu gostava
imenso de participar na GNT porque era
um convívio são e natural entre amigos e
pessoas com mesmas ideias e convicções.
Gostei muito da atividade de recolha de
fundos de solidariedade, porque sabia que
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ia apoiar a construção de uma escola e
compra de material escolar para os meninos
da tabanca de Bercolon que nos acolheram
tão bem nas suas casas. E essas crianças
realmente necessitavam. Por isso, participei
com empenho na recolha de fundos. Eu que
nunca pedi nada, via-me agora nas ruas
de Bissau a pedir por uma causa que eu
acreditava que valia a pena. E a surpresa
maior foi a participação ativa da população
da capital… somos um povo bom, na altura
não havia separação de culturas, éramos
guineenses e pronto.

na GNT até os 17 anos, quando começou a
guerra e fui obrigada a fugir.
Na época em que vivi em Londres, antes de
me casar e ter filhos, eu fazia voluntariado
para uma associação de crianças com
paralisia cerebral. Essa tendência para
ajudar nasceu com a Tiniguena. Mas agora,
com trabalho e filhos pequenos para cuidar,
o meu tempo é muito curto, por isso não
ajudo, aliás, necessito de ajuda… Mas no
futuro, estou a pensar criar uma filial de
Tiniguena aqui na minha cidade para ajudar
as cidades de interior.

A Tiniguena era a minha segunda casa e os
meus colegas da GNT eram como se fossem
meus familiares. Eu me tornei numa pessoa
antes de tudo feliz, atenta aos problemas
dos outros. Lá em casa todos estavam
motivados em me ajudar com os trabalhos
da Tiniguena e daí todos nós aprendíamos.
Até hoje sinto a influência da Tiniguena
quando argumento sobre os nossos mares e
a desflorestação do nosso interior. Participei

Sónia Fernandes Alex
Göteborg, novembro de 2019
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O

meu nome é Miguel de Barros, nasci
em Bissau em 1980 e sou guineense.
Tinha 14 anos de idade na altura em que
participei numa visita de estudo organizada
pela Tiniguena, em 1995, ao Rio Grande
de Buba e à Lagoa de Cufada, no Sul da
Guiné-Bissau. Hoje estou com 39 anos,
sou formado em sociologia, casado, pai
e dedico-me ao ativismo pelas questões
humanitárias e defesa dos patrimónios
natural e cultural.
Vivi em Buba entre os 6 e os 8 anos
de idade. Foi ali que iniciei os estudos
primários, na altura o meu pai tinha
sido destacado para ajudar a instalar a
única empresa de produção de folhados
e contraplacados do país, a FOLBI. Após
a instalação da empresa e a transferência
do meu pai para Bissau, nunca mais
voltei a esta localidade e a visita era uma
oportunidade para retornar ao local onde
pude viver os momentos mais intensos da
minha vida.
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A visita marcou-me de muitas formas.
Quando chegámos a Buba, fomos instalados
exatamente nas instalações da FOLBI, onde
eu vivia. Fui quase que um guia para os
colegas porque conhecia as instalações de
uma ponta à outra, estava tão excitado que
queria mostrar tudo logo à chegada. Porém,
a minha emoção contrastava com o choque
da destruição em tão pouco tempo. Tudo
estava destruído inclusive as residências dos
trabalhadores. Seis anos depois os asfaltos
já lá não estavam, não havia manutenção,
os funcionários estavam em situação de
pobreza e envelhecidos.
Buba era o centro económico da região
de Quínara nos anos oitenta e distinguiase pelos vários projetos dinamizados
através da cooperação nórdica. Para além
do FOLBI com suecos, havia a BLOFIB
- Blocos Oficinais de Buba, apoiado pela
cooperação holandesa - que produzia
bombas manuais de água, uma tecnologia
que permitiu acesso a água potável na
região. Acompanhei a instalação das
primeiras bombas...
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O porto era um dos locais mais belos, com
um pôr do sol incrível, onde desembarcava
vindo de Bissau e nadava. Tinha a sua
ponte completamente destruída e a cair aos
pedaços... Tudo isto estava parado porque
o Estado não assumiu a sua contraparte e
Buba parecia uma cidade fantasma e isso
chocou-me, constatar como não damos
continuidade aos sonhos, investimentos e
nem valorizamos as reais possibilidades de
sermos autónomos. Foi um alívio sairmos
da cidade de Buba para as tabancas!
Tinha razão em querer ir para as tabancas.
Foi a melhor fase da visita: o encontro
com o capitão Justo - um veterano da
luta de libertação que decidiu ficar na

anilhagem e fui um dos quatro escolhidos
para soltar as aves já prontas para as suas
viagens. Guardo essa imagem comigo até
hoje.
Um outro elemento que me marcou foi a
relação entre os alunos, os meus colegas e o
nível de solidariedade e camaradagem que
nos unia. Na maior parte das vezes não nos
conhecíamos e quando estávamos juntos
nas escolas tínhamos muitas disputas.
Mas a visita tinha um efeito unificador,
comíamos às vezes no mesmo prato, íamos
juntos ao banho, queríamos ficar até à noite
a falar e acordávamos cedo... Lembrome que na tabanca de Bani, à noite, um
dos colegas descuidou-se e tivemos um
incêndio nas tendas mosquiteiras e
o Yannik D’Alva ficou com toda a
roupa queimada, mas ao acordar
ele já tinha roupa suficiente
para continuar a visita graças à
solidariedade dos colegas; um
outro caso foi quando estivemos
na praia e o meu colega de turma
e de quarto, Adroaldo Moreira
(Lazo) foi picado por uma raia.
Foi um momento de terror:
sangrava e chorava muito, até que
apareceu um pescador, Mussá, que
foi buscar uma erva que mastigou
e misturou com cinza de tabaco e
colocou no sítio onde tinha sido
picado. 3 minutos depois o Lazo parou de
chorar e disse: Miguel, a comida ainda não
acabou? Desatamos todos a rir e foi uma
alegria, só depois é que almoçamos!

“A
 história de uma
geração de guineenses que
promoveram a consciência
e a ação pública em prol
da defesa do património
natural e cultural da
Guiné-Bissau. ”
sua região depois da independência para
cuidar da lagoa de Cufada, da floresta e dos
animais que lá habitavam ameaçados pela
caça furtiva. Justo era o símbolo de uma
Guiné-Bissau pelo qual os alunos estavam
inspirados, dava o seu tempo, a sua vida e a
dedicação pela Cufada e essa forma de estar
marcou-me. Foi igualmente nesse espaço
que tive a primeira aula sobre as aves, a sua
importância e o significado de uma zona
húmida de importância internacional.
O encontro com o ornitólogo António
Araújo foi o momento mais mágico em
Cufada onde aprendemos o processo de

Adorei conhecer a tabanca de Bercolon.
Organizada e limpa, fruto do trabalho
de animação comunitária da Tiniguena,
sendo uma das protagonistas a animadora
Sábado Vaz, que também nos acompanhava
durante as visitas. Fomos recebidos com
a população em festa, dança tradicional
ao som de tambores, tivemos um jogo
de intercâmbio e deram-nos uma derrota
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exemplar. À noite sentámo-nos com eles
e partilhámos as brincadeiras, mas ali já
começávamos as notar as diferenças: dessas
crianças e adolescentes, alguns apenas
sabiam expressar-se em crioulo e quase
ninguém conseguia construir uma frase em
português. No dia a seguir fomos visitar a
escola deles e foi um choque: uma escola
sem portas nem janelas, em terra batida,
coberta de palha, alunos com bancos que
traziam de casa e uma sala única; tinham
alunos com 14 anos na 2.ª classe (eu tinha
a mesma idade e estava no 8.º ano). Quase
que não dormi nessa noite a pensar nisso.
Contudo, a comunidade, com seu esforço,
começou a construir uma nova escola com
maior capacidade. No fim da visita, fui
indicado pelos meus colegas para transmitir
os votos de agradecimento pelo acolhimento
e não me dei conta de quando disse: “esta
escola vamos erguê-la!”. Foi num impulso,
devido ao nível de impacto da visita, mas
foi o elemento que me marcou e motivou
mais para integrar o Grupo dos Pequenos
Voluntários da Tiniguena, porque iria
poder participar na recolha de fundos de
solidariedade para apoio ao acabamento e
equipamento da escola de Bercolon.
Ao regressar a Bissau, integrei o então
Grupo de Pequenos Voluntários da
Tiniguena com a motivação sobretudo
de poder contribuir para a melhoria das
condições de vida das comunidades locais
visitadas para promover os direitos das
crianças que encontramos no acesso à
educação e melhoria das condições de
aprendizagem; mas também para continuar
a manter o vínculo com as zonas do
interior do país, aprender melhor sobre a
conservação da natureza e conhecer melhor
a Guiné-Bissau.
Estive efetivamente na GNT durante oito
anos, de 1995 a 2003. Fui admitido como
membro logo após a visita de estudo
tendo integrado a unidade de animação
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e informação, coadjuvando a Fanceni
Baldé, e tendo como principais atividades
a produção do programa radiofónico e a
organização de sessões de sensibilização
nas escolas. Estive muito engajado no
processo de mudança de nome da GPVT
para GNT. Nessa altura, as principais
atividades eram a arborização, as reuniões
e as formações semanais, e a contribuição
para a produção do boletim informativo da
Tiniguena “Matu Malgos”, cuja experiência
abriu caminho ao jornal do Grupo
designado de “Polonsinhu”. A minha avó,
com quem vivia, dava-me a liberdade de
participação nas atividades extra-escolares,
mas exigindo sempre estudos e resultados
positivos em cada semestre e só em função
disso me libertava. Mas quando se tratava
das reuniões da GNT na Tiniguena, era
caminho livre. Estava na equipa de redação
do “Polonsinhu” e do programa “InterJovens” na rádio Bombolom e depois na
rádio Pindjiguiti, sempre envolvido na
preparação de conteúdos com a orientação
de Pedro Quadé, coordenador da Secção de
Informação e Sensibilização, cujo papel e
perfil eram cruciais para o trabalho baseado
no método e na cultura de produção de
resultados.
Foi um período fresco, bonito e de
esperanças na transformação do nosso
potencial de conhecimento em ação prática
de solidariedade e voluntariado, algo que o
sistema educativo não oferecia. Sentíamos
que estávamos a construir algo nosso e as
nossas famílias valorizavam isso, sobretudo
quando chegavam as cartas de convocatória
para as reuniões semanais. Na assembleia
seguinte fui eleito um dos co-coordenadores
com a Irley Barbosa até ao conflito políticomilitar de 1998/99, altura em que a maior
parte das famílias dos colegas saíram de
Bissau. A sede da Tiniguena foi fechada em
consequência das hostilidades na capital.
Mas imediatamente após o cessar-fogo
e a assinatura dos acordos de paz que
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permitiram a retoma das atividades da
Tiniguena, fui à sua sede para saber como
poderíamos dar continuidade aos trabalhos
da GNT.
Assumi a coordenação geral do grupo,
comecei a procurar alguns colegas, pois,
a guerra afetou grandemente a GNT e de
um momento para outro o grupo ficou
reduzido a duas, três pessoas dispersas e
sem sabermos onde os localizar. Encontrei
o Passufa Correia, que estava a fazer o
curso de eletrotecnia no SITEC onde eu
frequentava o curso de informática e
mais tarde conseguimos juntar o Braima
Baldé a nós. A realização da campanha de
sensibilização “Bissau na Lanta” no ano
2000, permitiu mobilizar outros elementos
que estavam em Bissau e que já tinham
concluído os seus estudos liceais: Mary
Fidélis, Malam Cassamá, Ibrahim Taborda
Camará. Foi com esse grupo que lançámos
o desafio de recriar a GNT, numa nova fase
da sua existência.

Apercebemo-nos que, com a suspensão
das visitas de estudo (1998-2001), devido
à instabilidade e insegurança vigente na
época que tornava difícil levar os alunos
para interior, isso continuaria a afetar o
recrutamento para a GNT. Compreendemos
que havia uma disponibilidade e vontade
de muitos jovens em participar, o que
constituía um potencial enorme de
ação social e cívica. Foi nessa base que
organizámos, em parceria com “Vatos
Locos da Rua 10” coordenado pelo Cícero
Spencer, o primeiro festival da música rap
no estádio Lino Correia em Bissau. Esse
momento foi algo fantástico! O festival, que
foi ganho pelo MVD+ com o célebre tema
“Lus ka ten, iagu ka ten, pon sta karu”14,
permitiu chamar mais membros da GNT
e deu uma projeção de abertura da GNT
para o espaço juvenil, promoveu a GNT
como espaço de reforço de capacidades de
organizações juvenis (hoje Vatos Locos deu
lugar à ONG Vatos Verdes), contribuiu
para a descoberta de talentos que são hoje

14. Não há luz, não há água, o pão está caro.
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nomes importantes do panorama musical
guineense, como Patche di Rima, Dr. Gaus e
vários grupos de rap como os Best Friends.

organizar o seu processo para submeter
à apreciação da Assembleia na altura
presidida pelo Passufa.

Uma outra decisão importante que
tomámos, após a realização da primeira
visita de estudo pós-guerra à ilha Formosa
(nessa altura eu já atuava na Tiniguena
como responsável para as atividades
juvenis e monitor da visita), foi de passar a
integrar na GNT elementos que não foram
às visitas de estudo e que demonstravam
interesse pelas questões ambientais,
espírito de voluntariado e disponibilidade
para participar nas atividades do grupo.
Foi nesse quadro que foram admitidos
como membro o Romy Matos, Jaime
Katar, Carina Gomes, Didier Monteiro e
Erikson Mendonça, sendo que estes dois
últimos vieram a desempenhar as funções
de coordenação da GNT devido ao seu
alto nível de envolvimento e dedicação ao
grupo. Contudo não foi um processo fácil
e unânime. Assumi a responsabilidade
de dirigir as entrevistas de seleção dos
candidatos a membros simpatizantes e

Foi graças a esse novo arranjo que a GNT
saiu do seu espaço original do ambiente
para alargar o seu campo de ação à
cidadania ampliando a sua ação no espaço
efetivamente da juventude, no âmbito do
qual promoveu várias atividades como:
descoberta de talentos, campanhas de
arborização, intercâmbios com associações
juvenis integrados num programa de
recuperação de espaços públicos como os
jardins (Bissau) e monumentos históricos
(Cacheu) em parceria com a Associação
ASA, intensificação da produção de
conteúdos informativos através do jornal
mural e programa radiofónico, mas também
de animação de espaços de reflexãoação como os Fóruns GNT – onde se
debatia através de pesquisas realizadas
por membros da GNT, sem esquecer
a participação dos membros da GNT
sénior nas atividades de desenvolvimento
comunitário no Bairro Belém, em regime de
semi-voluntariado.
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Foi o grande momento de expansão
da GNT, levou-nos a integrar as duas
principais redes juvenis do país – Conselho
Nacional da Juventude liderado pelo
Policiano Gomes e Rede Nacional das
Associações Juvenis, liderado pelo Nelson
Constantino Lopes. O Malam foi o
representante da GNT na RENAJ, devido
à sua experiência no programa Inter-Jovens
e acabou por ser a voz pioneira da Rádio
Jovem criada pela RENAJ. Era a época da
efervescência do movimento associativo
juvenil e foi nessa altura, devido à nossa
pressão, que se fez o ensaio de elaboração
da primeira política nacional da juventude,
em 2003.
Iniciei o meu percurso profissional na
Tiniguena logo após ter regressado dos
estudos em Portugal, para os quais tinha
beneficiado de uma ajuda de custo da
Tiniguena. O meu primeiro contrato
de trabalho foi como Assistente para
Planeamento, Monitoria e Avaliação (20072010) e Encarregado de Programa (20102012).

Hoje trabalho como diretor executivo da
Tiniguena. Tive a honra e o desafio, depois
de 20 anos de existência da Tiniguena, de
receber o bastão da mão da sua idealizadora
e fundadora. Foi algo muito marcante que
aconteceu em fevereiro de 2012, vindo eu
da GNT. Não era algo que tinha imaginado
e nem sonhado por mim. Mas na hora do
desafio foi algo que assumi com coragem e
responsabilidade pela carga histórica que
representa.
Este processo é um enorme legado que a
D.ª Augusta, através desta organização,
deixa para a sociedade guineense e se calhar
um exemplo único em África, de aposta
na educação acompanhada e baseada
em vínculos como o ambiente, cultura
e cidadania, traduzida em processos de
liderança democrática baseados no serviço
às comunidades e capazes de regenerar a
própria organização, sem conflitos e sem
destruição.
Por outro lado, o meu percurso profissional
é marcado igualmente pelo campo
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a partir dessa experiência que
em 2004 foi realizada a primeira
formação sobre o voluntariado
na Guiné-Bissau, que pude dar
à GNT e abriu-se o caminho
para uma articulação que levou
à criação da Escola Nacional de
Voluntariado da RENAJ.

académico, como sociólogo especializado
nas questões de planeamento estratégico,
gestão de risco e análise prospetiva.
Lecionei durante três anos na Universidade
Colinas de Boé em Bissau. Sou Investigador
e coordenador da célula de pesquisa em
história, antropologia e sociologia no
âmbito do Centro de Estudos Sociais
Amílcar Cabral, do qual sou co-fundador.
Estou ainda envolvido, como investigador
associado, em vários centros de pesquisa em
Portugal, no Brasil, Chile, Bélgica e Senegal.
Para além disso, em 2012, juntamente com
vários intelectuais e ativistas meus amigos,
criamos a Corubal – Cooperativa de
produção, difusão cultural e científica que
tem uma editora social.
No campo associativo, tenho tido um
percurso de envolvimento ativo desde os
meus 12 anos, mas é na GNT que tive a
maior dedicação e participação até sair
para os estudos em Portugal, onde integrei
a Associação dos Estudantes Guineenses em
Lisboa. Também estive envolvido no ISU –
Instituto para a Solidariedade e Cooperação
Universitária, uma ONGD portuguesa onde
pude trabalhar o conceito e as dimensões
do Voluntariado, da Cooperação para o
Desenvolvimento e da Exclusão Social. Foi
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Quando regressei à GuinéBissau, em 2007, o meu
propósito era apenas dedicarme à Tiniguena e à academia.
Porém, em 2012, o país sofreu
um golpe de estado durante o
período eleitoral, os militares
proibiram as manifestações e
impuseram recolher obrigatório.
Fui interpelado pelo Nelson Lopes
que afirmara que “o nosso silêncio era
cúmplice de algo que era inaceitável e que
deveríamos fazer alguma coisa”. Foi nessa
base que surgiu o MAC – Movimento
Ação Cidadã “pensar pelas nossas próprias
cabeças, andar com os nossos próprios
pés”. Conseguimos mobilizar os colegas
com os quais estávamos nas dinâmicas
anteriores. Hoje, mantenho uma ligação de
proximidade com vários movimentos socais
e estudantis.
Até participar na visita de estudo, o
meu sonho era ser médico cirurgião. No
entanto com a visita, interessei-me por
outras problemáticas, concretamente,
como mudar as condições de vida das
comunidades que visitámos, como
salvaguardar os ecossistemas ameaçados e
promover mais justiça social. Assumi logo
que um curso como medicina não dava
conta disso e passei a interessar-me pela
área social, particularmente na promoção
dos direitos dos povos, conservação do
ambiente e participação juvenil através
do associativismo. Hoje, sou muito
mais conhecido publicamente pelo meu
ativismo. Sou casado com uma bióloga
dos ecossistemas, que luta igualmente pela
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conservação das espécies emblemáticas
e ameaçadas bem como do seu habitat
natural. Isso reforça o meu conhecimento,
fortalece as minhas ações no presente e
tem potencial de impacto na educação das
gerações futuras.

elementos formados na GNT na produção
das políticas públicas nacionais, mas
também na criação de capacidades para
desenvolvimento de instituições públicas,
privadas, socioprofissionais e ainda
em várias agências internacionais. Por
outro lado, para além de ter influenciado
Posso dizer que o meu percurso na
vários percursos profissionais e ter
GNT contribuiu para forjar o meu
oferecido à Guiné-Bissau quadros técnicos
carácter, formar a minha consciência
especializados e engajados em áreas para
e sensibilidade para as questões da
as quais o país carecia de competências,
conservação e valorização do património
um dos aspetos mais curiosos e se calhar
natural e cultural. Essa possibilidade
jamais esperado é o impacto da ação dos
gerou uma oportunidade ímpar de
membros da GNT no domínio cultural e
aprendizagem e de construção de formas
artístico: são protagonistas de um estilo
de ser e estar comprometido com causas,
baseado no resgate dos valores da tradição
comunidades, visão de sustentabilidade e
cultural, da sensibilidade para as questões
cultura de trabalho baseado no espírito
ambientais e da condição feminina, como
de voluntariado mesmo em contexto
a Irley (considerada melhor artista plástica
profissional, algo que determina as minhas
em 2019) faz nas suas criações artísticas,
escolhas. As pessoas que conheci e com
ou como na produção de crítica social nas
quem convivi na GNT não são apenas
músicas de intervenção, como MC Mário
colegas, mas sim companheiros para a
(um dos mais notáveis rappers) e Francisco
vida. Comunico de forma permanente com
Regalla “Bongoman” (autor de primeiro
a quase maioria dos membros da GNT
álbum reggae guineense) e nas novas fusões
e sempre que viajo para um país onde se
das sonoridades tradicionais e eletrónicas
encontra um elemento, faço questão de o
com raiz dos estilos guineenses criadas pelo
visitar, são os momentos mais ricos, intensos Eng.º de Som Diima (Bissilon Sounds).
e geradores de sonhos e esperanças.
Enquanto quem vivenciou esse processo
A experiência da GNT é uma prova
como visitante, monitor e dirigente
evidente e prática em como a educação
organizacional, considero que é importante
orientada e acompanhada com valores,
salvaguardar essa possibilidade de educação
pedagogia e sentido de missão através
ambiental para cidadania na perspetiva de
de métodos lúdicos desde a tenra idade
complementar as fragilidades e limitações
pode gerar maior nível de conhecimento,
do ensino formal, mas mantendo sempre
estimular mentes criativas, capacidade de
as virtudes desse diálogo e não
iniciativa, sentido de disciplina e adoção
apenas a sua absorção pelo
de métodos organizativos que favoreçam
sistema oficial.
o espírito colaborativo e de solidariedade.
E ainda mais, contribuam para fazer
emergir lideranças mais democráticas e
transformadoras baseadas no respeito pela
diferença e na consciência da salvaguarda
do património coletivo: a nossa união em
torno da Guiné-Bissau.
É notável a participação e destaque dos

Miguel de Barros
Bissau, dezembro de 2019
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Testemunho de um ornitólogo que acompanhou a visita à Cufada
Fui à Guiné-Bissau pela primeira vez em
junho de 1990. Nunca tinha estado em
África e recordo como se fosse hoje o bafo
quente e húmido que me acolheu. Foi a
primeira de várias missões para melhorar o
conhecimento sobre a avifauna de uma zona
de floresta onde se situam várias lagoas de
água doce, uma delas bem conhecida, a
Lagoa de Cufada. Esta área beneficiava já
do estatuto de “Sítio Ramsar” e a missão
foi organizada para promover a criação de
um Parque Natural, o que veio de facto a
acontecer em 2000.

“ Esta Terra é Nossa! ”
Regressei à Cufada em 1995 para continuar
os trabalhos de investigação ornitológica
com uma equipa portuguesa, vencedora do
BP Conservation Expedition Award. Foi a
primeira vez que uma equipa não inglesa
ganhou este prestigioso prémio e foi com
grande entusiasmo que organizámos a
expedição que decorreu durante os meses
de março e abril. Nessa altura, conhecia
muito pouco da realidade na GuinéBissau. As minhas primeiras missões foram
organizadas no âmbito de um projeto
formal de cooperação bilateral e desenvolvi
por isso, naturalmente, relações mais
estreitas com a administração pública.
Ignorava completamente que existiam no
país várias organizações da sociedade civil,
dedicadas à promoção do desenvolvimento
durável e à emergência de uma consciência
coletiva que favorecesse a conservação da
biodiversidade e uma gestão sustentável dos
recursos naturais. Foi, pois, com grande
surpresa, mas também com muita alegria

96

que acolhi um grupo de jovens guineenses
da “Nova Geração” da Tiniguena na
Cufada em 1995.
Juntaram-se à nossa expedição para
saberem o que por ali andávamos a fazer
e para um primeiro contacto com as aves
selvagens e um debate sobre os desafios
da sua conservação e da conservação
dos habitats de que dependem, elas e as
comunidades locais. Estávamos na altura
acampados na zona de Injassane. Chegaram
bem cedo pela manhã. Uma quinzena de
palradores crioulos, curiosos, com energia
para dar e vender, barulhentos e pouco
concentrados nos objetivos de mais uma
visita de estudo. Ficámos algo preocupados
no início com mãos e pés entre binóculos,
telescópios e redes frágeis e quase invisíveis,
mas a atitude geral mudou assim que
as aves entraram em cena. Curiosidade,
interesse e atenção, perguntas e mais
perguntas. Uma sede de saber a saciar, pois
só amamos aquilo que bem conhecemos e
nos é próximo.
Deixou-me água na boca aquela manhã de
partilha e tudo o que aprendi sobre uma
realidade para mim até então desconhecida.
A “Nova Geração”! Tão fácil, tão óbvio e
tão eficaz apesar de ser uma aposta pouco
comum e na qual se investe muito pouco.
Aprendi com a Tiniguena, que esta terra é
nossa e que cada vez mais há que mobilizar
os jovens para melhorar a sociedade e o
mundo.
Alguns anos depois, já a trabalhar na UICN
Bissau, voltei a cruzar a “Nova Geração”
durante mais uma operação de charme
ambiental para desta vez revelar o grande
rio Corubal aos jovens da Tiniguena. Aí

Rio Grande de Buba e Lagoas de Cufada

revi muitos jovens da Cufada e outros mais
novos que naquele ano davam os primeiros
passos de um futuro cheio de boas energias,
diferente e militante, pelo ambiente, pela
Terra, pelo Homem e pela natureza.
Virado o século, de passagem por Lisboa
fui com os meus filhos pequenos ao Museu
de História Natural ver uma exposição
sobre a Guiné-Bissau que amo, acolhedora,
amiga, verde e azul, cheia de vida e de
cultura, e de repente ouvi o meu nome. À
minha frente estava um jovem elegante,
sorridente, de olho vivo, desempoeirado e
que me perguntou: “Já não se lembra de
mim? Eu não me esqueço das manhãs que
passámos juntos na Cufada e na Cussilinta.
Estou aqui com outros jovens guineenses
que viveram com a Tiniguena as aventuras
desta terra que é nossa. Estou a acabar
o meu curso universitário em Lisboa e
colaboro voluntariamente nesta exposição
para mostrar ao mundo a riqueza que temos
na Guiné.” Pois é Miguel, e agora és tu
quem se ocupa da nova geração. Recebeste
o testemunho e hás-de passá-lo um dia.
Tão simples e tão eficaz!
Apesar dos dramáticos impactos negativos a
nível social e ambiental o desenvolvimento
económico desenfreado continua a ser
o objetivo primeiro das agências de
cooperação internacional, da maioria dos
governos do planeta e das multinacionais,
principais beneficiários de políticas
económicas cujo principal objetivo é o
lucro. É uma abordagem cujos impactos
negativos continuam a ser justificados
pelos promotores, com a ilusão de uma
diminuição da pobreza, avaliada com
recurso a indicadores macroeconómicos
que não permitem integrar nas análises

o impacto futuro da degradação progressiva
dos recursos naturais, o desaparecimento das
espécies e das culturas indígenas. A qualidade
de vida não se mede em dólares. Passar de 1
a 2 dólares por dia, embora estatisticamente
significativo, será de facto a redução da
pobreza que buscamos, sobretudo sabendo
que a pobreza relativa está a aumentar
progressivamente (482 milhões em 1990 contra
1.32 biliões em 2013)?
Estamos atualmente numa situação de
emergência climática e para mudar o atual
estado de coisas, precisamos de muitas,
muitíssimas “novas gerações da Tiniguena”.
Só assim será possível equilibrar o fiel da
balança. Este foi o grande ensinamento
que trouxe da Guiné. O Miguel, o
Mohamed, e tantos outros, fazem
hoje a diferença e deixam-nos
acreditar num mundo novo em que
haja respeito pelo próximo e em
que cada um encontre o seu
lugar ao sol, entre as cores
do arco-íris.

António Araújo,
ornitologo
5 de fevereiro de 2020
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A região de Suzana Varela é delimitada a oeste pelo Oceano Atlântico e
por praias de areia fina, e a leste, pelos vastos mangais do rio Cacheu.
Entre estes dois espaços estende-se uma paisagem de savana, ocupada
aqui e acolá por algumas aldeias ou tabancas, cuja harmonia ainda está
milagrosamente preservada. Essas tabancas são habitadas principalmente
pelos grupos étnicos Felupe (daí a designação de «Tchon di Felup») e
Baiote que desenvolveram saberes locais únicos, em estreita ligação ao
seu ambiente natural. A relação que têm com os hipopótamos, a presença
de “florestas sagradas” e de modos de gestão próprios dos recursos,
nomeadamente as ostras, evidenciam estes saberes.
Depois do arquipélago dos Bijagós, esta é provavelmente, a região do país
com maior potencial turístico. É lá que se encontram, as belas praias de
Varela, uma zona balnear reputada. Por outro lado, a riqueza da cultura
local e das tradições e a beleza do património natural, os mangais, com a
sua flora e fauna tão peculiares (crocodilos, hipopótamos, aves aquáticas),
respondem aos mais altos requisitos do ecoturismo.
Esse potencial está ainda longe de ser devidamente valorizado e na
realidade, tem vindo a deteriorar-se com o tempo, com a promoção de
iniciativas inapropriadas como no caso do complexo turístico de Varela,
agora quase totalmente submerso, por falta de previsão dos impactos da
erosão costeira e que desfigura atualmente uma parte do sítio. No caso da
exploração de areias, já interrompida, mas que descaracterizou outra parte
do sítio, também não foi tida em consideração a vulnerabilidade das dunas
e os riscos de poluição do lençol freático.
Porém, os maiores riscos para as populações locais vêm das mudanças
climáticas. A subida do nível do mar ameaça tanto as tabancas, como
os arrozais cultivados junto ao mangal, que constituem a base da sua
segurança alimentar. Os agricultores sentem dificuldades em reforçar os
diques, pois com o êxodo dos jovens que partem para irem estudar, as
tabancas ficam sem mão-de-obra. A irregularidade das chuvas vem agravar
este quadro, pondo em risco um sofisticado e complexo sistema cultural e
de gestão do território e das paisagens.
De regresso a Bissau, as crianças e adolescentes que participaram nesta
visita testemunharam e fizeram ouvir as suas vozes, para alertar os decisores
sobre a necessidade de ser feito um ordenamento da atividade turística que
assegure o respeito dos imperativos ambientais e dos valores patrimoniais,
integrando particularmente na gestão das paisagens a salvaguarda dos
valores e tradições das populações do interior.
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C

hamo-me Malam Cassama, tenho
40 anos. Sou jornalista de profissão,
atualmente desempregado há três meses.
O meu último emprego foi na Rádio
Pindjiguiti. Sou solteiro, sem filhos, órfão de
pai desde os meus 5 anos e encarregado dos
três filhos da minha falecida irmã. Vivo em
Bissau, no Bairro de Háfia.
Participei na visita de estudo a Suzana e
Varela. Na altura tinha 13 anos de idade
e estudava na 8.ª classe no Liceu Nacional
Kwahme Nkruma. A minha participação na
visita foi motivada pelo facto de poder ter
oportunidade de conhecer o meio ambiente
e as riquezas naturais que temos. A emoção
era muito forte e foi o começo de uma nova
página da minha vida. Fiquei impressionado
com tudo na visita, mas gosto de destacar
a kambansa de Cacheu para Varela com o
especialista do meio ambiente, Sr. Alfredo
Simão da Silva, na altura técnico da UICN,
que nos acompanhou e nos mantinha
informados sobre a importância do mangal.
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A visita permitiu-me dar valor aos que não
têm, e saber que Bissau não é Guiné-Bissau
porque afinal a Guiné tem mais para me
dar que Bissau. Senti-me depois motivado
em aderir à GNT porque tinha ali um
espaço onde continuar a desenvolver o que
aprendi durante a visita, multiplicando a
sensibilização dos citadinos de Bissau sobre
a importância e como cuidar da natureza e
da sua gente.
Participei quase em todas as atividades da
GNT, mas as que mais me marcaram foram
o acompanhamento nas visitas de estudo, a
arborização, o 1.º Festival RAP e, por fim, o
coração das atividades da GNT, o programa
radiofónico Inter-Jovens, que foi o despertar
da comunicação jovem no país. Essas
atividades me marcaram porque através
delas eu exercia a minha cidadania; foram
para mim uma escola de vida e uma fonte
de inspiração de ideias da juventude, para o
exercício da liderança com visão, preparada
para uma cidadania ativa e participativa.

Suzana e Varela

“ O programa radiofónico Inter-Jovens foi o
despertar da comunicação jovem no país! ”
O meu percurso na GNT foi e é o que
tem sido a minha grande paixão. A minha
caminhada foi dura, mas sempre reconheci
que a GNT é uma geração de elite em tudo,
aliás os colegas de associações juvenis
em Bissau e no interior diziam isso. Na
verdade, sentia a GNT como uma família.
A maior parte das minhas atividades era
naquela pequena e grande família, que me
serviu de fórum de ligação com a natureza
e cidadania. Acho que esse foi um percurso
que eu esperava no meu íntimo e encontrei
no momento certo, sentindo-me no dever de
informar, sensibilizar, educar e comunicar o
que aprendi e o que gosto de fazer: rádio.

Dois anos depois fui convidado pela Rádio
Voz de Alemanha para participar num
curso de formação dos jornalistas da CPLP
em matéria de jornalismo de investigação
para os Objetivos do Milénio para o
Desenvolvimento, realizado na cidade de
Bona, em Alemanha.
Ética profissional é um dos valores
que nos caracteriza na GNT, respeito,
solidariedade e responsabilidade para um
desenvolvimento comunitário e sustentável
da nossa terra.

O meu percurso profissional partiu da
GNT e estendeu-se mais tarde para a Rede
Nacional das Associações Juvenis, RENAJ,
onde fui membro fundador e a primeira
voz da Rádio Jovem e Diretor de Antena.

Malam Cassama
Bissau, 11 de dezembro de 2019
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Sou a Nandi Lopes Rodrigues, tenho 36
anos, estudei medicina no Rio de Janeiro
e sou atualmente especialista em Medicina
Interna a exercer no Hospital Amadora
Sintra, em Lisboa, onde também me dedico
ao atendimento pré-hospitalar através da
viatura médica de emergência e reanimação.
Surfista de ondas nas horas vagas. Vivo em
Lisboa, cidade onde em cada esquina se
ouve crioulo, e sempre se arranja um caldo
de mancarra para mitigar a saudade.
Apareceram um dia lá pelo Seminário,
nos idos anos de 1996, andava eu, com
13 anos, em prováveis devaneios com
o Enrique Iglesias ou algum problema

de trigonometria do professor Bessa. E
falaram-nos pela primeira vez destas visitas
de estudo. E para alguém que até então
tinha se limitado às aventuras dos livros,
pareceu-me a oportunidade perfeita de
começar a vivê-las a sério, com a tutoria
certa para acalmar eventuais ansiedades
maternais. E depois, apanhei-lhe o gosto.
Dos 13 aos 15 anos tive o privilégio de
participar de 3 visitas: Susana e Varela,
Corubal e Bolama.
Passear de canoa por entre o mangal e
saber as diferenças entre cada espécie
(Rizhophora, Laguncularia, Avicennia -

“A
 escola da GNT forma jovens com cabeças
pensantes e de ideias alinhadas com o respeito
pela terra, a preservação ambiental e da
identidade cultural. ”
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Suzana e Varela

ainda me lembro, Alfredo!), andar entre
as dunas de areia até Bolol e Jufunco…
Conhecer os modestos entornos de Lugajole
onde se proclamou a independência da
Guiné-Bissau. Ver o mar se abrir, qual
passagem bíblica, e o barco encalhar num
banco de areia pelo atraso na hora de saída,
a caminho de Bolama. E vivenciar uma
cidade em ruínas, de passado rico e muita
sede de futuro.
E claro que me recordo bem das comidas
preparadas pela Sábado e sua equipa que
mereciam da parte das nossas esfaimadas
barrigas adolescentes todas as estrelas
Michelin. Sabi tok!
Algumas frustrações também cresceram
em mim nesse tempo, muito além de me
ter sido negada a experiência de subir uma
palmeira por ser «femia». Ver de perto
quão mais difícil é ser-se menina/mulher,
o papel que lhes (nos!) é atribuído pela

sociedade e procurar o caminho entre o
respeito pelos costumes e tradições locais e
os questionamentos sobre as fronteiras mais
estreitas da liberdade feminina.
Fui inspirada, primeiro pela Tiniguena: uma
organização efetivamente ‘organizada’, que
traçava projetos que chegavam a ver a luz
do dia. Prova que planeamento e trabalho
tendem a produzir resultados. Inspirei-me
nos colegas e na competição por produzir
trabalhos que me permitissem continuar
noutras visitas. Como escrever poemas
como o Óscar? Textos como a Fanceni e
ilustrações como a Irley? Nessa necessidade
de registar em papel, imagens (ai de mim!) e
poesia, as viagens, as esperanças e apelos de
quem abriu a porta de casa e do seu modo
de vida para nós, transladei o amor pela
leitura na paixão pela escrita, que até hoje é
o meu lugar de processamento de memórias,
sonhos e fantasias.
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Muitas coisas me marcaram nestas visitas
mas o mais importante foi a expansão do
meu entendimento sobre o que é afinal este
país, que ultrapassa largamente as margens
da praça de Bissau, é tão rico em Natureza
e Cultura e uníssono na vontade de dar
uma oportunidade melhor às gerações que
se seguem, e de se libertar das amarras do
«djito ka ten»15. Conhecer para Amar, Amar
para Proteger. E é mesmo assim.

laboratório de experiências para ajudar a
decidir o que fazer no futuro. Letras? Não.
Ciências: Sim.

Ingressei na GNT como extensão natural da
visita em 1996 e fiquei até o dia 6 de junho
de 1998, manhã de sábado antes da guerra
civil, onde participámos de um programa
de rádio para promover a campanha de
sensibilização da última visita de estudo, ao
Corubal.

Teremos tido um papel, certamente, junto
de colegas e familiares, em promover
esse olhar mais atento às questões de
sustentabilidade. Em casa passámos a
reutilizar e a compostar o lixo, hoje em dia
a minha mãe é tão ou mais ambientalista do
que eu.

Aderi à GNT numa tentativa de dar
continuidade a essa necessidade de
contribuir de alguma forma a sacudir
consciências, a começar pela minha. E assim
fui ser Pequena Voluntária da Tiniguena,
rapidamente promovidos a Geração Nova.
Em reuniões onde se discutiam programas,
estatutos e emblemas, fui treinando a
convivência em sociedade. O negociar,
debater até chegar a um entendimento.

Parece-me que o grande mérito da GNT
estará na sua continuidade, a sua filosofia
propagada ao longo dos anos em cabeças
ainda moldáveis, ávidas de propósitos
e oportunidade. Com raízes que vão se
alastrando cada vez mais na sociedade
para fortalecer os ramos desta árvore, ou
que mesmo à distância, brotam aqui e ali,
canteiros de novas ideias e esperança.

Percebi que gostava mais do fazer e que o
dom da argumentação e da oratória não
seriam a minha praia. Plantar árvores,
visitas de estudo, aprender a locução
em rádio e a escrever notícias. Excelente
complemento da formação escolar e

15. Não há nada a fazer.
16. É bom ter saúde
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A GNT foi o meu primeiro contacto com
um grupo engajado, o primeiro espaço de
tentativa de exercer a dita cidadania ativa,
e estar ali me fez entender a necessidade
urgente de uso racional de recursos e
políticas de preservação ambiental.

Sou médica internista, que é como quem
diz, médica de adultos que procuram
atendimento no hospital. Tenho uma
pós-graduação em Medicina Tropical
(gosto certamente adquirido em parte pelo
meu percurso pela Guiné), e estou neste
momento a subespecializar-me na medicina

Suzana e Varela

de emergência. Juntei-me ao grupo de
médicos da equipa do Saúde Sabe Tene16
que faz periodicamente missões com o
objetivo de fazer atendimento médico e
cirurgias em Bissau. É a minha forma de ir
espreitando a terra, ver como estão as coisas
na minha área, com a esperança de dar o
meu grão de contribuição.

Cabeças pensantes e de ideias alinhadas
com o respeito pela terra e preservação
ambiental e de identidade. Cada um no seu
canteiro a cuidar e a tentar fazer crescer
estas ideias semeadas na adolescência.

A GNT deu-me amigos, amores e nunca
dissabores, se quisermos rimar. Amizades
e histórias para perdurar e aquecer com
gargalhadas noites inteiras.
São sem dúvida um grupo especial, também
pelo viés de seleção. Pessoas que se juntam
em torno de uma ideia de partilha e
construção, que parecem levar isso para
outras esferas da vida e são sim pequenos
focos de luz e esperança quando olho à
volta.

Nandi Lopes Rodrigues
Lisbonne, 2 de dezembro de 2019
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Bolama, a primeira capital da antiga província da Guiné-Portuguesa,
é rica em património histórico e cultural. As antigas casas comerciais
e o edifício da alfândega testemunham uma época em que a cidade
recebia no seu porto de águas profundas até 249 navios por ano.
Ao longo da sua história, Bolama conheceu uma mestiçagem étnicocultural que favoreceu o surgimento do crioulo popular guineense. Sede
de uma intensa vida intelectual, a ilha revelou-se como um bastião da
oposição ao regime colonial.
Se os historiadores se debruçaram amplamente sobre a riqueza do seu
passado cultural e político, também nos deram a conhecer testemunhos
sobre a exuberância da sua flora e fauna. A ilha estava outrora coberta por
densas florestas habitadas por macacos e onde ocorriam elefantes que
provavelmente atravessavam a nado o estreito que a separa do continente.
Hoje, as florestas foram substituídas por cajuais e as manifestações mais
espetaculares da vida selvagem vêm dos voos de morcegos que invadem
o céu ao entardecer, quando partem em direção ao continente. A costa,
no entanto, mantém a beleza original da sua paisagem, com praias de
areia branca e águas cor de esmeralda.
Os edifícios históricos resistem mal ao tempo e as ruínas invadem
gradualmente a cidade. O antigo hospital foi desmantelado, o hotel
turístico, com a sua arquitetura singular, virou pó; a fonte de Intatcha,
uma pequena maravilha da engenharia hidráulica, o cinema ou ainda
a imprensa de Bolama, deixaram de funcionar há muito. A presença
dominante de uma população idosa, devido à falta de dinamismo
económico, torna ainda mais sombria a impressão de abandono a que
foi votada a cidade.
Mas a esperança persiste, e ela traduz-se nalguns projetos nos sectores
da pesca ou da agricultura, associados à renovação de vários edifícios
históricos. Esta esperança já transparecia no lema da campanha de
sensibilização realizada depois da visita das crianças: “Bolama desmaia,
ma i ka muri!”
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C

hamo-me Domingos Monteiro
Correia, participei na visita de estudo
a Bolama realizada em 1997. Na altura,
tinha 14 anos e agora tenho 37...
Eu estava então na Escola Portuguesa,
no 7.º ano. Uma das disciplinas que me
despertava atenção era Ciências Naturais,
cuja professora na altura, conhecida por
professora Techa (Natércia Morais),
influenciou bastante o meu gosto por essa
disciplina. Os critérios anunciados para
poder participar na visita favoreciam-me
porque tinha boas notas nas disciplinas
exigidas, Ciências Naturais e Português e
gostava delas. Era uma grande oportunidade
para mim de conhecer Bolama, que me
interessava pela sua história, mas sobretudo

Ultramarino e o cemitério, completamente
em ruínas. O traçado urbanístico da cidade
foi desaparecendo, substituído por um lugar
onde foi arrancada a alma e que precisa de
um “sopro de vida”.
Logo após a instalação do acampamento,
debaixo dos mangueiros, notei que a brisa
era especial, podia-se dormir sem mosquito.
Mas havia algo ainda mais especial: as
pessoas de Bolama. Tinham um modo de
vida e conhecimentos sobre o seu meio
incríveis. Era o caso do tio Daniel Mota,
um homem orgulhoso das suas origens
e com memória viva do que representou
Bolama. Havia também o tio Lúcio da Silva
e a tia Porcina, que demonstravam um
amor incrível pela sua terra. O crioulo do
tio Lúcio era original,
diferente do nosso
e não conseguíamos
descortinar sempre o que
dizia.

“A
 GNT ajudou-me a ser líder com
capacidade de decisão e gestão de
responsabilidades sem medo, pois
sentimos que temos confiança na
nossa base formativa. ”

Foi em Bolama que tive
a melhor aula de história
da minha vida com o
meu professor de liceu,
Leopoldo Amado, de
uma forma que ele nunca
porque três dos meus primos que estudavam tinha conseguido dar antes na sala de aula.
lá falavam-me da cidade com um imaginário Na visita guiada que fizemos à cidade, o
místico e especial que me atraía. E quando
professor Leopoldo conseguiu explicar-nos
soube que ia para a viagem com um grande tão bem a história real dos povos que por
amigo, o Tito Handem, foi uma aventura!
ali passaram, os lugares com sinais da sua
passagem, tudo de uma forma tão prática
Cheguei a Bolama com grande entusiasmo
e envolvente que cativava a nossa atenção
e vi e encontrei ali algo único. Aquela
e despertava a nossa curiosidade em saber
terra refletia traços de passagem de gentes
mais e mais...
que não eram dali, mas que ocuparam
esses lugares. Provocou em mim uma
O aspeto natural foi algo marcante.
viagem ao imaginário, olhar para aqueles
Lembro-me da praia de Gã-Muria e da sua
edifícios e imaginar como teriam sido no
beleza. Mas também dos conhecimentos
passado. A arquitetura era incrível! Mas
que as pessoas tinham sobre o seu meio: um
fiquei muito triste e chocado ao constatar
colega foi picado por uma raia e foi tratado
a capacidade de destruição dos homens:
pela tia Porcina, com plantas medicinais que
do antigo hospital de Bolama, hoje já
ela foi buscar nas redondezas.
nem há vestígios, assim como o Banco
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Bolama

Porém, constatámos várias dificuldades,
falta de estradas, de escolas e de serviços
de saúde de proximidade. Falaram-nos de
mulheres evacuadas de bicicleta para irem
dar à luz...
Durante a visita apercebi-me que ia voltar
mais preparado e enriquecido que antes. De
regresso à sala de aula, os nossos trabalhos
demonstram ser muito mais substantivos do
que os dos nossos colegas que não foram
à visita, sobretudo nas questões ligadas às
ciências naturais e à proteção do ambiente,
à história e ao património cultural.
A continuação na GNT era uma
oportunidade de aumentar os meus
conhecimentos gerais e também de conhecer
melhor o meu país. Permitia-me ainda
participar na sensibilização sobre como
cuidar melhor da minha terra. A GNT
era um espaço onde poderia continuar a

dar esse contributo. Na minha escola não
tinha de facto conexão com o meu país.
Na Escola Portuguesa a nossa realidade de
estudo não era a Guiné.
Havia um nível muito organizado da
GNT. Eram feitas convocatórias para as
reuniões mensais que chegavam às escolas
em forma de carta e isso despertava
curiosidade dos colegas e professores pelo
nível de formalidade que nos conferia
alguma importância. Na família também
havia algo especial a acontecer depois de
fazermos restituição da visita em casa e
na escola e chegava a um ponto em que
mesmo que os pais nos proibissem de fazer
outras atividades, para nos concentrarmos
nas provas escolares, quando se tratava da
GNT e/ou Tiniguena havia cem por cento
de apoio. Isto devido ao crescimento em
termos de maturidade que viam em nós,
pelo conhecimento da realidade do país que
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demonstrávamos ter, e pela desenvoltura. Eu
era tímido e não falava nada e muito menos
em público, mas isso mudou com a visita e
a GNT.
Comecei como simples membro, depois
fiz parte do Sector da Comunicação
onde tivemos formação em imprensa
escrita dada pelo Sr. Pedro Quadé e
isso gerou mais aprendizagem. Depois,
assumi a responsabilidade de presidir
a Mesa da Assembleia e mais tarde, fui
eleito Coordenador Geral. Devido ao
meu engajamento na GNT, em 1997, fui
convidado a participar num exercício
de planificação estratégica da Tiniguena
facilitado pela Sr.ª Charlotte Karibuhoye,
uma animadora espetacular! Até hoje
guardo o meu caderno onde anotei as
ferramentas de planificação que nos deu.
Contudo, na GNT não são apenas as
ferramentas que nos formam. O próprio
estilo de vida dos membros da GNT e dos
dirigentes da Tiniguena são inspiradores.
A figura de D.ª Augusta como uma “mãe”
não no sentido de proteção mas de desafiarnos sobre os valores pelos quais devemos
nortear as nossas vidas, era algo sempre
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impactante. Lembro-me de uma das nossas
Assembleias gerais em que estávamos
empenhadíssimos a discutir os estatutos da
GNT e a sua revisão, a nomeação de alguns
membros para os cargos diretivos. Ela
nos alertou sobre os riscos de “guerrinhas
do kuro” (cargos), fazendo a correlação
com a situação do país. Estávamos na
véspera da guerra civil (7 de Junho) e nem
imaginávamos!
Hoje, estou a exercer as funções de Diretor
nacional adjunto da Polícia Judiciária.
Sou formado em direito com menção em
administração.
A experiência da GNT foi muito importante
para mim, pela convicção que me dá em
como estou a apostar em desafios que o
país enfrenta e a ser ator de mudança.
Quando tive oportunidade de vir para área
da judiciária, todos os colegas estavam
mais voltados para a magistratura, porém
achei que era mais desafiante optar pela
investigação criminal associada à luta
contra as várias formas de tráfico que
minam o nosso país. Havia o peso da
imagem bastante negativa do polícia, mas
eu estava determinado. A GNT ajudou-me a

Bolama

ser líder, com capacidade de decisão e gestão
de responsabilidades, sem medo, pois temos
confiança na nossa base formativa como
pessoas e profissionais engajados.
Sem margem de dúvidas que a minha
participação na visita de estudo e na GNT
influenciou a minha escolha profissional.
Hoje apercebo-me que os resultados
individuais que estou a conseguir ter são
igualmente fruto do legado da GNT. Se não
fosse isso, muito dificilmente poderíamos
ter noção do que está em causa, com
tantas lutas e pressões que enfrentamos,
desistiríamos.
Após regresso dos estudos de especialização
que fiz em França, participei na realização
do diagnóstico do sector da justiça. Deime conta do vazio total sobre as questões
ambientais. Embora sejamos o último
santuário da biodiversidade na África
Ocidental, estamos destituídos de proteção
jurídica. Senti isso nos vários processos,
um deles é o caso da exploração ilegal da
madeira, onde me envolvi diretamente,
enquanto inspetor. Hoje, tenho consciência
das responsabilidades que temos para
com as zonas insulares, onde também há
exploração ilegal ou que ameaça espécies
importantes. Isso influenciou a minha
relação com esse espaço e, neste sentido,
temos projetado montar uma brigada
avançada para proteção das espécies.
Para mim, os jovens que passaram
pela GNT partilham estes valores: têm
consciência e sensibilidade ambiental, são
cidadãos comprometidos com a nossa terra
e engajados na mudança, são solidários,
no sentido da irmandade. A GNT é uma
família, é um espaço de crescimento e de
construção de referências. Ainda hoje,
mantenho relações de amizade com muitos
colegas da GNT que vivem tanto no país
como no estrangeiro.

O legado da GNT é já uma fonte de
inspiração e de confiança para a edificação
da nossa sociedade. A própria sociedade
também acabou por perceber que a GNT
é uma “herança positiva”. Houve altura
em que fomos vistos como uma “elite”
privilegiada. Mas foi possível constatar
que mesmo os que estudaram e trabalham
aqui no país são empenhados, fazem parte
de uma verdadeira escola de pensamento e
procuram influenciar positivamente o curso
do país. Isso foi possível porque a Tiniguena
apanhou-nos numa fase mais interessante da
nossa vida, na adolescência, marcando-nos
com uma visão patriótica e comprometida
em torno de causas. Compromisso aliado
à competência, são dois atributos que se
ajustam à GNT.
A GNT tem certamente uma influência sobre
o país. Do viveiro que foi, muito dos seus
membros são hoje imbuídos de convicção,
têm estilos de vida e um foco profissional
com sucesso, estão a atingir diversos sectores
tanto no público como no privado, mas
centrados no desafio maior da transformação.
Os efeitos multiplicadores dessas ações
geram mudanças. Hoje, quando vejo a nova
reconfiguração do espaço público, vejo
que há uma capacidade de influência de
temáticas que trabalhámos da GNT: seja a
questão da biodiversidade inscrita no plano e
estratégico de desenvolvimento do país, seja
a questão do debate público sobre género,
são resultados da afirmação pela camada
juvenil de uma nova forma de liderança.
Mesmo no sector privado e nos organismos
internacionais encontramos
membros da GNT a liderar
programas e penso que,
aos poucos, estamos
a conseguir deixar
um legado que vai
transformar o país.

Domingos Correia
Bissau, dezembro de 2019
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Afetos e lembranças avulsas da GNT
(1.ª parte)

Por conta da endémica instabilidade
político-militar da Guiné-Bissau, o meu
primeiro “regresso definitivo” ao país
(seguiram-se-lhe muitos outros) deu-se
em setembro de 1986. É num desses
“regressos definitivos” que a diligente
Augusta Henriques, então Secretária Geral
da Tiniguena, convence-me em 1997
após minha comunicação no colóquio
internacional “Bolama, Caminho Longe”,
a partilhar com a GNT (Geração Nova
da Tiniguena) as traves-mestras de uma
sistemática e prolongada investigação sobre
Bolama.
A cidade de Bolama era-me então
particularmente querida, na medida em
que tratava-se de um desafio pessoal
estribado no imperativo de desbravar a
minha história e a dos meus, assim como
procurar compreender as imbricações que
aquela cidade teve em diversos períodos
e contextos históricos (ciclo de escravos,
ciclo da borracha, ciclo do amendoim),
incluindo o abandono e a debandada a
que a cidade foi gradativamente votada
desde 1941, aquando da transferência da
capital para Bissau17. Para mais, atente-se
no facto de se ter acentuado sobremaneira
a debandada, mas igualmente a decadência,
desembocando tudo em algo deprimente,
indo ao ponto de ilha se transformar
num amontoado de edifícios em ruína.
Este estado de coisas concorreu para
que a Tiniguena propulsionasse a voz do
grande artista popular bolamense, o Tio

Lúcio da Silva, que, simultaneamente
em jeito de desespero e de esperança,
cantava nos seus ritmos melancólicos de
tina e siko, que “Bolama dismaia ma i
ka murri”. Assim, como Organização
comprometida com a preservação do
património natural e cultural guineense, a
Tiniguena, por intermédio da sua Secretária
Geral, constituiu-se inabalavelmente em
interface entre mim e a sua Geração Nova,
colocando-nos em biunívoca interação, em
prol da memória histórica.
Efetivamente, foi esta Bolama que “dismaia
ma i ka muri”, carregada de simbolismo
e de história, que encontramos na visita
que ali fizemos e que ora rememoramos.
Lembro-me então, como se fosse ontem,
que visitámos os mais icónicos patrimónios
culturais da cidade de Bolama, dispondome sempre a contextualizar historicamente
a sua embriologia e evolução, bem como
os meandros arquitetónicos subjacentes.
Ávidos de se apropriarem da magnificência
de uma cidade como Bolama, choveram
questionamentos em catadupa, contribuindo
assim os mesmos para que começássemos
a vislumbrar na GNT os traços de uma
formação contínua orientada para valores
que se reportam ao amor pátrio e a
consequente necessidade da sua valorização.
Sintomaticamente, valores esses assaz
altruístas que a Tiniguena encarna.

Leopoldo Amado, historiador
Bissau, 1 de fevereiro de 2020

17. Na época, entre outras razões, Bolama era sumamente importante no contexto colonial por ter desempenhado
um papel de primeira importância como de eixo de articulação principal do Sul da então Província da GuinéBissau, tanto no ciclo de escravos, como no da borracha e da mancarra.
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va l o r e s p at r i m o n i a i s

O rio Corubal, que nasce no Fouta Djalon, na Guiné-Conacri, é único
verdadeiro rio de água doce da Guiné-Bissau. É como uma artéria que leva
vida, estendendo o seu curso sinuoso por cerca de 150 km, atravessando as
regiões de Gabu, Bafatá e Quínara, para ir desembocar no rio Geba. Na estação
das chuvas, comunica com uma rede de pequenos cursos de água e zonas
pantanosas periféricas. Todo este complexo de zonas húmidas contribui para
alimentar as reservas de água subterrâneas de uma parte significativa do país
e fornece habitats para muitas espécies da flora e da fauna.
As margens do rio são bordejadas de grandes árvores que formam uma espécie
de corredor natural ao longo do seu curso. O rio estabelece conexões entre
diferentes meios, permitindo assim a penetração de um conjunto de plantas e
animais geralmente confinados às florestas do sul de país. Encontramos aqui,
por exemplo, muitas famílias de chimpanzés e macacos de várias espécies,
aves extraordinárias como o corujão-pesqueiro e o calau-grande. No rio, vivem
hipopótamos, manatins (a jusante dos rápidos de Cussilinta) ou ainda lontras,
para além de tartarugas de água doce e vários tipos de peixes, entre os quais
o peixe-gato-elétrico que é capaz de injetar fortes descargas quando se sente
em perigo ou captura as suas presas.
O rio – e os seus afluentes, com destaque para o Fefine – atravessa paisagens
ainda selvagens e de grande beleza, como quando corre entre as colinas do Boé
ou nos rápidos do Saltinho. São poucas as povoações situadas na orla do rio nas
zonas planas, com clima relativamente seco e solos pobres e rochosos. Elas são
habitadas principalmente pelos Fulas (daí a designação tradicional de «Tchon
di Fula» - terra dos Fulas), que se dedicam à agricultura e à criação de gado.
Esta região tem ainda uma forte carga histórica. Foi no Boé, concretamente em
Lugajole, onde foi realizada a primeira sessão da Assembleia Nacional Popular
que proclamou o Estado independente da Guiné-Bissau, a 24 de Setembro de
1973.
Para valorizar a riqueza destes patrimónios, o Estado decidiu criar os Parques
Nacionais do Boé e o do Dulombi, abrangendo um total de 2800 km². Eles estão
ligados entre si e com as áreas protegidas de Cufada e de Cantanhez por um
conjunto de 3 corredores de fauna. Este dispositivo, deveras ambicioso, será
suficiente para fazer face às várias pressões que ameaçam a região? Referimonos às minas de bauxite, à deflorestação para a plantação de cajueiros, à pesca
ilegal e, sobretudo, ao projeto de construção de uma barragem no rio Corubal,
com enormes riscos de inundação de um imenso território incluindo várias
tabancas.
Não é tarde demais para ouvir a mensagem das crianças após a visita de
estudo sobre a necessidade de respeitar e valorizar o passado histórico desta
região e as promessas de desenvolvimento feitas aos seus habitantes e a toda
a Nação.
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C

hamo-me Binta Lopes Rodrigues,
tenho 34 anos, sou globetrotter,
climatariana, alpinista e aprendiz de djembé
e de pandeiro nas horas vagas. Formeime em Administração de Empresas pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brasil e obtive um mestrado em Gestão
Estratégica pela IAE de Toulouse, França.
Trabalho há ano e meio como responsável
do departamento Daily Banking, na direção
das Operações da sucursal francesa do
grupo holandês ING.
O primeiro contacto com a Tiniguena foi
pela minha irmã. Vivi por procuração
as primeiras visitas de estudo a que ela
participou na impaciência de ver chegar a
minha vez.

“O
 “Palácio de Cristal”,
nas Colinas do Boé, era
símbolo de um país de
sonhos interrompidos.”
Sempre achei que o “Palácio de Cristal”
que visitámos em abril de 1998 no meio
das Colinas de Boé, resumia bem a história
contemporânea da Guiné-Bissau: um país
de sonhos abruptamente interrompidos.
Aos 12 anos, o abandono de Lugajole18,
que foi sinónimo de liberdade e de futuro,
e dos projetos hidráulicos de Corubal,
que contribuiriam ao desenvolvimento
industrial, cristalizavam para mim
as frustrações de toda uma geração.
Frustrações que se agravariam com a guerra
civil em junho de 98 e com vários eventos
posteriores.

Como fui uma das 3 felizes vencedoras na
restituição dos trabalhos sobre Boé (em
grande parte graças ao meu belo poema
sobre o rio Corubal “Sua majestade
corre”!), de volta de Portugal onde vivi
refugiada, participei em 2001 na visita de
estudo ao conjunto das ilhas de Formosa,
Nago e Tchediã.
Lembro-me bem das paisagens idílicas
que descobria pela primeira vez e do
sentimento de admiração frente à riqueza
cultural bijagó. Uma cultura relativamente
preservada em que dois aspetos em
particular me marcaram. A primeira, é
a solidariedade inter-geracional, uma
tradição em que os mais velhos ensinam
aos jovens a viver da floresta e estes
retribuem doando uma parte da
caça e da agricultura. Um sistema de
segurança social tradicional simples e
eficaz, como várias outras práticas da
sabedoria popular que descartamos de
um revés de mão. A outra era o poder,
apenas confessado num murmúrio, que
as mulheres tinham de escolherem e
desfazerem-se dos seus parceiros. Fato
que é excecional sobretudo na Guiné!
Na ilha de Nago, descobrimos além de
novas praias paradisíacas, o isolamento de
uma população totalmente dependente das
canoas dos nhomincas para o transporte de
doentes graves para Bissau…
Quando olho para trás, tenho a impressão
que pouco mudou do diagnóstico das
necessidades do país que na época fizemos.
“Conhecer para amar, amar para poder
proteger.” Eis o lema da sensibilização
ecológica da Tiniguena que serve na
perfeição ao país. Um amor pela Guiné que
apesar da consciência crescente dos desafios
internos, tal os buracos de estrada em época
de chuvas, só fez multiplicar-se à medida
que descobria a imensidão das riquezas do
património histórico, cultural e natural.

18. Local de proclamação da Independência da Guiné-Bissau, a 24 de Setembro de 1973.
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Rio Corubal

Felizmente as visitas não
eram só de estudo. Elas
marcaram também o
começo de belas amizades,
fomentadas pelas horas
de cantorias nas estradas
empoeiradas de Boé, pelo
concurso de colheita de
mangas nas madrugadas frias
de Formosa (concurso em
que fui júri e que me valeu
o apelido de “morcego”),
pelo delicioso arroz de ostras
saboreado nas canoas algures
entre Formosa e Maio, pelas
músicas dos Fénix NG…
Tudo era minuciosamente planeado e
graças à generosidade dos animadores, da
população local, sentíamos-mos em casa.
Ainda hoje quando a malta GNT se junta o
“jumbai” se eterniza.
Ingressar a GNT em 1998 era uma
evidência. À exceção da pausa forçada
durante a guerra, participei até finais de
2002 quando tive de sair do país para
continuar os estudos fora. Ser parte da
GNT era sentir-me útil ao país e frequentar
jovens com ambições de contribuir à
mudança. Foi também ali onde desenvolvi
uma sensibilidade ecológica que quase
custou o sossego da minha mãe não tivesse
ela começado a compostar o lixo. Na GNT
descobri ademais o poder e a importância
da ação coletiva.
Ser parte do Inter-Jovens aos 16-17 anos, o
programa de rádio ao vivo da GNT emitido
aos sábados à tarde, foi uma experiência
única. Nunca esquecerei uma reportagem
em direto da feira de livros de Bafatá, a
primeira do programa (!) que me calhou
a mim a honra de fazer (graças a uma
pegadinha do Miguel) … O stress da cabine

telefónica que não funcionava a minutos
de entrar ao ar… Impossível lembrar esses
tempos idos sem sentir saudades imensas do
Emmanuel dos Santos, um amigo que nos
inspirava pela enorme ambição que tinha
para a Guiné e que acabou por deixar este
mundo cedo demais.
Incríveis experiências da adolescência, a
GNT, onde aprendíamos o que é colaborar
eficazmente. Quantas coisas realizamos
entre risos e gargalhadas… Num país onde a
hierarquia e os cargos têm uma importância
capital, na GNT se vivia o advento da
“agilidade” e do “team empowerment”.
A (Geração Nova da) Tiniguena foi “uma
baita” de uma escola de vida, plantando
raízes profundas de solidariedade e amor
à Guiné que influenciaram as escolhas
de muitos de seus sortudos participantes.
Raízes que continuam a desenvolver-se e
que certamente continuarão a brotar anos
depois das primeiras “chuvas”.

Binta Lopes Rodrigues
Paris, 30 de novembro de 2019
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E

u chamo-me Chadmila Sinira Pinto
Lopes, tenho 36 anos, sou casada e
tenho uma filha de 1 ano. Sou formada em
Psicologia e trabalho como Psicóloga no
Hospital de Cumura.
Em 1998, com 15 anos de idade, estudava
na sétima classe no Liceu João XXIII, fiz
a minha primeira visita com a Tiniguena
ao Rio Corubal. E em 2001 fiz a minha
segunda visita à Ilha Formosa, 3 anos
depois da guerra de 7 de Junho.
Sempre tive muita curiosidade pela nossa
natureza pois adoro os animas e tudo que
os rodeia. Mas com as visitas de estudo
feitas com a Tiniguena passei a amar mais
a natureza, a cuidar e a apreciar o que o
nosso país tem de mais belo.
Um dos meus maiores sonhos era um dia
poder trabalhar com a Tiniguena e poder
passar essa minha paixão à geração que se
segue. Fiquei comovida quando passei a ser
membro da GNT, após participar na visita
ao Corubal. Mas logo depois começou o
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conflito militar de 7 de Junho. Depois de ter
participado na visita a Formosa e concluído
o 12.º ano, fui para os EUA estudar e não
pude dar continuidade ao meu primeiro
sonho.
Fazer parte da GNT teve um grande
impacto na minha vida. Pois desde cedo,
graças às oportunidades que a Tiniguena
me deu de aprender sobre a nossa natureza
e cultura, fez com que mesmo estando
longe da Guiné, sabia que tinha uma
responsabilidade com a nossa terra. Pois uns
dos objetivos da GNT é cuidar e proteger
a nossa natureza. Por isso, mesmo vivendo
18 anos nos EUA, o meu coração sempre
permaneceu com essa missão de um dia
poder voltar e contribuir para essa nossa
Guiné linda.

Rio Corubal

“ Graças à oportunidade que a Tiniguena
me deu de conhecer a nossa natureza
e cultura, mesmo estando longe, sabia
que tinha responsabilidades para com a
nossa terra.”
Agradeço muito à Tiniguena pela
oportunidade de conhecer e entender a
nossa Guiné «verde» uma natureza linda
como nunca tinha visto. A Guiné «verde»
que quase não existe mais...
Não posso deixar de mencionar que
também graças às visitas de estudo fiz
amizades e, sem exagero, digo que os meus
amigos íntimos já fizeram parte da GNT.

Chadmila Pinto Lopes
Cumura, dezembro de 2019
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hamo-me Virgínia Vieira José
Fernandes Biai, sou casada, tenho
uma filha e vivemos em Bissau. Formeime em gestão de empresas e trabalho na
operadora de telecomunicações Orange,
como Diretora de Responsabilidade Social
e parcerias. Participei na visita de estudo
ao Rio Corubal, em 1998, tinha 14 anos e
estudava na 8.ª classe, no Liceu João XXIII.
Eu sempre fui uma menina curiosa e
audaciosa. Poder participar na visita era
uma oportunidade de descobrir o meu país.
Conhecer a histórica da casa onde foi
proclamada a independência da GuinéBissau foi um momento inesquecível que
despertou em mim sentimentos de orgulho e
revolta. Orgulho, ao ouvir que faço parte de
uma Nação de valentes, mas, revolta, ao
constatar o esquecimento em que se
encontrava aquela zona, aquela gente e
aquela casa. Foi como um grito de socorro
que entrou na minha alma!
A visita de estudo permitiu-me conhecer
lindas paisagens da Guiné-Bissau, comidas
diferentes, a vida dos guineenses do interior
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do país, e comecei a ganhar consciência de
que nós somos parte da natureza e é preciso
aprendermos a respeitá-la e a protegê-la.
Ingressei na GNT logo após o conflito de
1998 e participei até 2017, aquando da sua
XXV Assembleia Geral. A minha adesão foi
motivada pela vontade que tinha de
aprender mais e poder ser útil à GuinéBissau. Na GNT, marcou-me o programa
radiofónico Inter-Jovens e o planeamento
das suas atividades, pois aprendia muito
com os outros e sentia-me valorizada e útil.
A proteção do meio ambiente e o exercício
da cidadania ativa, sempre presentes na
nossa programação, soavam como um hino
na minha cabeça. Havia sempre o
enquadramento dos mais experientes, sobre
a razão de ser da GNT e da Tiniguena.
Quando olho para trás, para a solitária que
eu era, vejo quanto progresso eu fiz: aprendi
a trabalhar em grupo, a escutar e a ser
contrariada, a me inserir na cultura do
trabalhar com rigor e disciplina, mas na
amizade e solidariedade.

Rio Corubal

“ Os jovens que passaram pela GNT
partilham o amor pela Guiné-Bissau,
a clareza das suas ideias e causam impacto
positivo aonde estão! ”
Na GNT havia diversidade, crianças com
realidades diferentes e isto favorecia as
aprendizagens. As composições, jornais
murais e poesias que os meus colegas da
visita faziam eram de nível elevado e isso me
incentivava a superar os meus limites, até
nos trabalhos escolares. Passei a dar mais
valor à diversidade e estou a educar a minha
filha para respeitar as diferenças e ajudar na
escola outras crianças. Tento ensiná-la a
apreciar a natureza e hoje já conhece muitas
regiões, adapta-se em qualquer lugar…
Conhece as funções do mangal, sabe dos
danos que o plástico causa à natureza e isso
é muito bom!

partilham o amor pela Guiné-Bissau, a
clareza das suas ideias e causam impacto
positivo aonde estão quer dentro, quer fora
do país. “Conhecer (a natureza, a GuinéBissau e sua cultura) para amar e amar para
proteger”, lema das visitas da Tiniguena, é
um objetivo alcançado e faz parte do meu
ADN, mas também desenvolvi a empatia e
a capacidade de superar os
meus limites.

Na GNT aprendi que organização,
disciplina e coragem, sempre levam ao
objetivo. Os jovens que passaram pela GNT

Virgínia Fernandes
Bissau, dezembro de 2019
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S

ou Jaquelina Vaz tenho 36 anos.
Formei-me em Sociologia, na
Universidade Nova de Lisboa. Atualmente,
trabalho na empresa Vivo Energy CaboVerde. Tenho uma filha linda, de 11 anos,
fruto de um casamento que não resultou.
Eveline é a minha luz e minha companheira
e vivemos na cidade da Praia, Cabo-Verde,
terra do meu pai, já há 8 anos.

com outros trabalhos da visita. Quando se
deu a guerra de 7 de Junho, a minha família
e eu ficamos refugiados no Centro durante
alguns dias, e quando saímos, em direção
a Dakar, foi uma tristeza deixar para trás a
minha poesia e todas aquelas lembranças boas
de uma viagem que tanto nos enriqueceu.

Gosto de viajar e já vi muita paisagem bonita,
mas nunca mais me esquecerei da “fotografia”
Nunca irei esquecer-me da visita ao Rio
linda, que ficou na minha memória aquando
Corubal, que fiz com a Tiniguena em
de um passeio de canoa, durante essa visita
meados de 1998. Estava a frequentar o 8.º
de estudo. Visitámos uma lagoa, coberta de
ano, no Liceu João XXIII, com os meus 14
folhas redondas grandes, e a nossa canoa foi
anos e lembro-me de quando nos deram a
deslizando suavemente por entre o “lençol/
notícia de que tínhamos sido selecionados
manto verde”. Nunca tinha estado num
para participar na visita. Já tinha ouvido
lugar assim, foi uma experiência incrível!
falar da Tiniguena, através de outros colegas Para além de descobrir lugares interessantes,
da escola. Achei que a visita seria uma
factos que desconhecia sobre a nossa história
oportunidade de conhecer outros lugares do e a natureza do nosso país, foi igualmente
interior do meu país e interagir com jovens
importante para mim conviver com a
da minha idade que viviam em realidades
população local.
diferentes da minha.
Creio que a visita de estudo despertou em
Queria ter guardado todas as sensações
mim a consciência de uma Guiné para além
que experimentei e a aprendizagem desde a
daquilo que eu conhecia e aguçou a minha
saída de Bissau até ao regresso. Infelizmente vontade de descobrir mais sobre a sua riqueza
o tempo não é amigo da memória e
natural e cultural. Foi pena ter sido “forçada”
algumas coisas vão escapando. Já lá vão 21 a abandonar o país, por causa da Guerra
anos. Existem, contudo, coisas que nunca
de 1998, e depois de então, ter tido poucas
esquecemos: lembro-me da visita a Lugajole. oportunidades de lá voltar.
Lembro-me de termos estado sentados
à sombra de uma árvore grande a ouvir
Comecei a trabalhar aos 18 anos em Lisboa,
atentamente um “homem grande” que nos
onde passei a viver. Foi graças ao salário
falava sobre a importância daquele lugar,
que ganhava num restaurante, e depois,
que foi o “berço da Nação”: “Disseram que numa loja de discos, que consegui pagar
iriam construir um palácio de vidro aqui,
a minha faculdade e fiz uma licenciatura
olhem só como estamos a viver agora!” –
em Sociologia. Casei-me depois com um
O olhar molhado do senhor, a chamar a
angolano e mudei-me para Luanda, onde
nossa atenção para o estado de abandono
trabalhei na consultora internacional Price
de um lugar tão importante para a história
Waterhouse Coopers Angola. Por motivos
do país, causou-me tristeza e revolta.
pessoais, regressei a Lisboa em 2010 e foi
Enquanto menina de 14 anos, quase nada
quando decidi fazer a pós-graduação em
podia fazer na altura, por isso decidi
gestão de recursos Humanos. Portugal
escrever uma poesia – “O prometido é
atravessava uma grave crise financeira e o
devido”. Um tributo a Lugajole. O texto
desemprego estava em alta, razão pela qual
ganhou o concurso de poesia e ficou
tive que procurar outro rumo para a minha
exposto no Centro Cultural Francês, junto
vida. Em 2011, optei por Cabo Verde, onde
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tinha família e já tinha estado alguns meses,
por ocasião do conflito de 7 de Junho. Fui
então contratada por uma multinacional
espanhola, engarrafadora de produtos da
Coca-Cola em África, que deixei em 2015,
para ingressar na Vivo Energy Cabo Verde,
onde trabalho até agora.
A visita de estudo despertou o meu interesse
para melhor conhecimento da riqueza

uma intervenção ativa em prol da nossa terra.
Conhecer e amar o nosso país, intervir quando
se faz necessário e dar o seu melhor, enquanto
cidadão, são algumas das características das
pessoas que passaram pela escola da GNT.
É interessante ver a contribuição para o
país de uma boa parte desses jovens, hoje
senhores e senhoras. Num contexto em que
o papel do Estado não se faz sentir por toda
a Guiné-Bissau, o exercício de contribuição
individual, fazendo o melhor possível,
é muito importante. Lembro-me agora
de tantos outros amigos meus que
passaram pela Tiniguena, que hoje são
pessoas de referência nas suas áreas de
atuação. Conhecer, amar e preservar
o que é nosso, foi sem dúvida uma
aprendizagem que todos levamos da
Tiniguena, e que cada um de nós tenta
aplicar onde quer que esteja a atuar.

“ «Esta Terra é Nossa» é
um despertar de consciência,
um “corredor” que nos leva
às profundezas da nossa
grande Guiné. ”
natural e cultural da Guiné-Bissau. Foi
uma espécie de chamada de atenção para a
necessidade de preservação e a valorização
da cultura e da biodiversidade do meu
país. Permitiu-me também fazer muitos
bons amigos. Infelizmente, acabámos por
nos distanciar. Mas graças ao Facebook,
foi-me possível reencontrar, ainda que
virtualmente, quase todos os amigos
de infância. Há dias comuniquei pelo
Messenger com a Virgínia Fernandes, uma
amiga que participou na mesma visita que
eu. Domingos Correia, outro grande amigo
meu, que era da minha sala no 8.º ano,
enviou-me a fotografia da minha poesia
“o prometido é devido”, e fez-me viajar 21
anos, lembrei-me com nostalgia daquela
viagem. Tenho saudades da minha gente...
tenho saudades “di no mininesa”.

Do que me lembro do curriculum
escolar da Guiné, não existem disciplinas
voltadas para o conhecimento e valorização do
património nacional. A escola da GNT permite
colmatar, em parte, esta deficiência, “abrindo
os olhos” aos jovens para a grandeza do nosso
país e para a necessidade de preservação do
que é nosso. Esse trabalho de capacitação de
jovens e de intervenção ativa nas comunidades
locais é nobre e de grande valor para a GuinéBissau, um país que tem muito para oferecer,
mas que precisa de gente de boa vontade,
capacidade e seriedade suficiente para gerir.
“Esta Terra é Nossa” é um despertar de
consciência por um lado, e um “corredor”
que nos leva às profundezas da
nossa grande Guiné.
É enorme o valor
da Tiniguena na
Guiné-Bissau.

Posso afirmar que os jovens da GNT são
gente do bem, com consciência cívica! Gente
que teve o privilégio de estar num contexto
de promoção de cidadania, de aprendizagem
de valorização do património natural e
cultural da Guiné, gente capacitada para

Jaquelina Vaz
Cidade da Praia, 19 de novembro de 2019
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1998-1999

Guerra de 7 de Junho
O

conflito armado que eclodiu em Bissau a 7 de junho de 1998 coincidiu
com o fim da 6.ª campanha anual de sensibilização da Tiniguena,
dedicada ao Rio Corubal e uma semana depois da atividade de restituição
da visita de estudo ao Corubal.

A campanha, que teve início a 1 de junho, foi oficialmente encerrada a 5, com
a presença honrosa do Presidente da Assembleia Nacional Popular. Mas outras
atividades tinham sido programadas para o fim de semana, entre as quais uma
mesa redonda na televisão nacional, agendada para aquele domingo, 7 de junho.
Tal não viria a realizar-se porque, na madrugada do mesmo dia, vários disparos
de armas ligeiras e pesadas tinham acordado e intimidado a população da capital
a ficar em casa. A meio do dia, foi possível já compreender que não se tratava
de uma simples escaramuça, mas de algo mais grave e assustador. Por contacto
telefónico a direção da Tiniguena decidiu suspender a atividade prevista para o dia.
Estava então longe de se imaginar que a suspensão se iria prolongar por mais de
seis meses e que o país iria mergulhar no caos que se seguiu.
Entre muitas más notícias que fomos recebendo, chegou-nos a informação de que
a sede da Tiniguena tinha sido atingida por estilhaços, no segundo dia do conflito,
que fez um arrombo na sua cobertura. Depois, ainda na primeira semana, começou
a fuga de muitos membros e elementos do staff, a maioria para o interior do país,
uns poucos para o exterior, entre os quais a própria Secretária Geral. As estradas
e as ruas de Bissau foram sendo bloqueadas, os tiroteios e bombardeamentos
intensificaram-se na capital depois do 5.º dia e poucos se atreviam a sair das suas
casas. No 6.º dia, os telefones silenciaram e não foi mais possível, durante muitos
meses, ter notícias uns dos outros. Durante quase sete meses, a sede da Tiniguena
ficou fechada.
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A guerra de 7 de Junho durou onze meses, provocou a morte de mais de 6 000
pessoas e a fuga de cerca de 200 000 para o interior e exterior do país. Destruiu
mais de 4 500 casas e danificou várias infraestruturas públicas; debilitou a
economia nacional e agravou a situação de pobreza em que já vivia a maioria da
população. Apesar da forte vontade de mudança e de esforços feitos por muitos, a
situação de injustiça, corrupção e má-governação que esteve na origem do conflito
não melhorou significativamente.
O 7 de Junho teve impactos altamente negativos sobre a Tiniguena, o seu staff,
seus membros, parceiros e amigos. Mesmo sobre os jovens da GNT, pois em tal
contexto, não era possível trabalhar com o grupo. Mas, apesar das circunstâncias
adversas, quase todos conseguiram ultrapassar o medo e os traumas e agir,
sempre que as condições de segurança o permitiam. Foi assim que, logo que
teve conhecimento dos estilhaços que atingiram a sede da Tiniguena e do assalto
que sofreu, o pessoal que ainda estava em Bissau foi ao escritório proteger o teto
do edifício e guardar em lugar seguro os bens que conseguiram recuperar. Após
o primeiro cessar-fogo, representantes da Tiniguena participaram na criação em
Bissau da Célula das ONG para a Crise. Alguns animadores conseguiram regressar
às suas frentes e apoiar as populações a restaurar as suas reservas alimentares.
Em Lisboa, a Tiniguena associou-se a outras ONG portuguesas e guineenses para
criar e animar a “Rede de Solidariedade com o Povo da Guiné-Bissau”.
Assim que a sede da Tiniguena foi reaberta, sete meses depois do início do
conflito, alguns jovens da GNT voltaram ao escritório para ver o que podiam fazer.
Procuraram o paradeiro de uns e de outros e juntaram-se aos demais para reerguer
a sua pequena grande família, a Tiniguena, e, através desta, ajudar a reerguer
a sua capital, Bissau, aderindo, com entusiasmo, à campanha de sensibilização
realizada um ano depois do fim das hostilidades, sob o lema; “Bissau na Lanta”,
Bissau Ressurgirá!
In Relatório de Atividades Desenvolvidas pela Tiniguena no 2.º Semestre de 1998, A. Henriques,
Secretária Geral.
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É

impressionante como a nossa vida
pode mudar completamente de um
dia para outro. Já lá vão vinte e
um anos e algumas memórias vão
fugindo, mas há certas coisas que ficam
gravadas em nós. Lembro-me da partida
de Bissau, no Porto de Pindjiguiti a 17
de junho de 1998, num navio de guerra
francês: estava dentro do barco que se
afastava do porto, a assistir ao longe as
flechas de luz a percorrerem o céu da cidade
de Bissau, qual fogo de artifício. Eram
“bumbas”, como lhes chamávamos, e aos
quais já estávamos quase a habituarmo-nos,
após os longos dez dias de guerra.
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Uma estrada pequena separava a nossa
casa do palácio do Presidente e, logo que
começaram os primeiros bombardeamentos,
naquela manhã de 7 de junho, fomos
acordados pelos meus pais, para ficarmos
em alerta, pois o Presidente da República,
que por sinal era nosso vizinho, estava a
ser atacado e as bombas podiam facilmente
errar de casa. Lembro-me nitidamente da
minha mãe sentada na sala de visitas com
os meus dois irmãos mais novos, colados
a si, a rezar pelo retorno à Paz na Guiné.
A meio da sua oração, ouvimos ao longe
alguns bombardeamentos e a minha mãe
puxou os meus irmãos contra o seu peito,
tapando-lhes os ouvidos. Agora que sou

Guerra de 7 de Junho

mãe, consigo perceber o gesto desesperado
que ela teve: nenhuma mãe, quer que o seu
filho assista a um cenário de guerra, razão
pela qual muitas mães tiveram a coragem
de mandar os seus filhos para longe de si,
aquando da guerra de 98.

Fiquei impressionada com a biodiversidade
e o património histórico, e senti-me
privilegiada pela oportunidade de fazer
parte de um grupo que estava a ser formado
por uma organização voltada para a
valorização e promoção do nosso país.

Em pedaços de conversas de adultos,
percebi que os militares queriam que o
então Presidente da República abandonasse
o poder. Tinha quatorze anos na altura e
era completamente alheia à situação política
no meu país, pois tinha coisas muito mais
interessantes para pensar. O dia anterior
tinha sido de grande alegria: um texto meu
tinha ficado em 1.º lugar no concurso de
poesia da Tiniguena, realizado na sequência
da visita de estudo ao Rio Corubal, na qual
eu havia participado. A poesia era sobre

Estava ao rubro com a notícia de que
iria participar na visita de estudo seguinte,
por ter ganho o concurso de poesia,
e mal podia esperar para começar a
participar das atividades da Geração
Nova da Tiniguena. Mas nada do planeado
se concretizou. Na madrugada do dia
seguinte tudo mudou: veio a guerra de
7 de Junho e revirou os nossos planos e
a vida de muitos guineenses ao avesso.
Os objetivos de longo prazo foram trocados
pelo sentido de sobrevivência, e a maior

“ Doeu-me deixar para trás a minha poesia
O prometido é devido! ”
Lugajole, uma localidade muito importante
da história da Guiné, e simbolizava o
lamento das suas gentes, pelo estado de
abandono do local. O salão do Centro
Cultural Francês, que acolheu a atividade,
estava cheio de poesias e desenhos expostos
pelos jovens que tinham retratado o que
viram e sentiram durante a visita. Era assim
que a Tiniguena atuava: de uma forma
muito dinâmica, convidava os jovens a
olhar, conhecer, proteger e fazer pela Guiné,
mostrando-lhes que de facto “Esta Terra
é nossa”! A visita de estudo permitiu-me
descobrir factos que desconhecia sobre o
meu país, e conviver com a realidade das
populações da localidade que visitámos.

preocupação no momento era escapar viva
aos bombardeamentos. Lá pela tardinha, o
meu pai mandou o rapaz que trabalhava lá
em casa comprar muitos pães e este voltou
com a notícia de que a “fábrica de espuma”
se tinha incendiado. O perigo estava muito
próximo de nós e o meu pai tomou a
decisão de abandonarmos a nossa casa.
Não gosto de lembrar-me do momento
em que nos disseram para pegar em coisas
básicas para levar connosco, pois lembrome de tanta coisa que ficou para trás.
Também não gosto de me lembrar do
percurso que fizemos de casa até à Catedral
de Bissau, pois foi a primeira vez que vi o
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meu pai a ser humilhado: um militar que se
encontrava junto ao palácio mandou-nos
parar e teve uma conversa curta e muito
desagradável com ele, depois de revistar as
poucas coisas que levávamos connosco. De
seguida, mandou-nos voltar e disse-nos que
aquela estrada não era caminho. Durante
todos os anos da minha curta existência
aquela estrada tinha sido o meu caminho
para a escola, catequese, ginástica, Praça
do Império e todos os meus destinos. Em
tempos de guerra os caminhos e os destinos
mudam. Tivemos que voltar e seguir pela
Avenida Pansau Na Isna até à Catedral, e
de lá fomos para a casa da irmã do meu
pai, na Rua Angola. Lembro-me do dia
em que aconteceram bombardeamentos
tão fortes que parecia ser no quintal da
casa, e as crianças ficaram todas barricadas
debaixo da mesa. Viemos a saber, mais
tarde, que parte da farmácia próxima da
casa da minha tia tinha sido destruída pelos
bombardeamentos.
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Depois da casa da minha tia, fomos para
a Embaixada portuguesa, que na altura
acolheu muita gente, e surgiu a promessa de
deixarmos o país num navio de Portugal, o
que não veio a acontecer. Chegámos a ir até
ao porto de Bissau mas não conseguimos
embarcar pois o navio já estava muito
cheio. O meu pai falou com algumas
pessoas e decidiu levar-nos para o Centro
Cultural Francês.
A minha querida poesia, continuava lá
exposta, no meio de tantos outros textos
e desenhos que tinham sido apresentados
pelos meninos da Tiniguena, naquele salão,
que dias antes estava cheio de vida e alegria,
e que agora se transformara num espaço
de abrigo de refugiados. No dia seguinte,
saímos do CCF diretamente para o navio
de guerra francês, que levou-nos a Banjul.
Doeu-me deixar para trás “O prometido é
devido”. Ficámos cerca de uma semana em
Banjul e depois seguimos de autocarro para

Guerra de 7 de Junho

Dakar, e daí para Cabo Verde, terra do meu
pai, onde fomos recebidos por familiares.
Acredito que o meu pai tinha a esperança de
que as coisas acalmassem e que pudéssemos
todos regressar à nossa vida de Bissau.
As coisas não acalmaram e, em finais de
Agosto, seguimos todos juntos para Lisboa
onde tivemos que começar do zero.
Portugal, Cabo Verde e Senegal foram os
maiores destinos dos refugiados da guerra
de 98 e por isso, pouco a pouco fomos
reencontrando alguns amigos da escola
e conhecidos de Bissau. A escola onde eu
fiquei colocada, na Póvoa de Santo Adrião,
acolheu na altura muitos estudantes da
Guiné e eu tive a sorte de reencontrar duas
amigas de Bissau. As festas do “Técnico”
e o Centro Comercial Colombo foram
também outros pontos de reencontro
com a gente de Bissau. Estávamos
todos espalhados por aí e acredito que
tínhamos uma necessidade de recriar um
“micromundo” guineense dentro do novo
espaço que nos abrigou.
No ano seguinte, o meu pai regressou a
Bissau, e passado um tempo a minha mãe
também, e fiquei a viver com os meus
irmãos. Depois de um certo tempo em
Lisboa, já ninguém falava de um retorno
definitivo a Bissau, tive que crescer
rapidamente para ajudar a tomar conta dos
meus dois irmãos mais novos e concluir o
ensino secundário. Concorri depois para as
Universidades Públicas e fiquei colocada no
curso de Sociologia na Universidade Nova
de Lisboa. Em julho de 2004 fui de férias
para Bissau e foi muito bom sentir outra
vez o aconchego de “ser filha”. Apesar
de ter ficado muito triste com o estado

de degradação da cidade, e muitas outras
coisas que vi, senti-me em casa ao rever
muitos amigos, e cogitei a ideia do regresso
após o término da faculdade. Infelizmente
tal não aconteceu, pois, dois anos depois,
casei-me e mudei-me para Angola. No final
de 2010 regressei a Portugal e mergulhei
numa pós-graduação em Gestão de
Recursos Humanos. No verão de 2011,
decidi mudar-me para Cabo Verde, que tem
sido o meu lar há 8 anos.
Não tenho por hábito lamentar do destino.
Pelo contrário, tenho muito orgulho do meu
percurso e da capacidade que eu tive de me
adaptar às circunstâncias e reinventar-me
dentro daquilo que a vida me ofereceu.
No entanto, foram várias as vezes que eu
parei para pensar no que poderia ter sido a
minha e a vida de vários jovens se não fosse
o atropelo de 7 de Junho e as sucessivas
“convulsões” políticas que se seguiram
desde 98 até a esta data. Nunca terei uma
resposta para esta questão. Sei de muitos
amigos meus que, como eu, não tiveram
a coragem suficiente para voltar e abraçar
a Guiné com todas as suas fragilidades
e disponibilizar-se para começar “tudo
outra vez”. Quem sabe um dia ganhemos a
coragem.

Jaquelina Vaz
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F

ui membro ativo da GNT até 1998,
altura em que o país mergulhou na
guerra civil de 7 de Junho. Quando
se deu a guerra, refugiei-me com
a minha família em Bolama de junho a
agosto de 1998. Em setembro conseguimos
fugir para Dakar onde ficámos 8 meses
e regressámos quando a guerra findou.
Em maio de 1999 fiz parte da equipa de
reabertura da televisão guineense, a TGB,
onde trabalhei até setembro altura em que
consegui uma bolsa de estudo da Fundação
Calouste Gulbenkian para cursar em
Portugal na Universidade do Minho.
A guerra de 7 de Junho de 1998 apanhou
todos de surpresa, foi mortífera. Matou
não só pessoas como projetos e
sonhos. Mudou vidas, dispersou
famílias e amigos. Mudou a sociedade
guineense completamente. Até hoje
não nos reencontramos, os valores,
as identidades, os elos e comunhões
se perderam. A causa comum perdeu
valor, nada agora une os guineenses
de forma enraizada e com devoção e
paixão.

“ A guerra de 7 de Junho foi
mortífera. Matou não só
pessoas como projetos e
sonhos. ”
Irley Barbosa
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I

nfelizmente, o inevitável acabou
acontecendo. Nesse mesmo ano, 1998,
tinha eu acabado de fazer 16 anos
e em plenos exames nacionais para
conclusão da 10.ª classe, na madrugada do
dia 7 de Junho, estava eu fechada a estudar
para o exame de matemática, e eis que oiço
os barulhos enfurecidos de armas bélicas
pesadas. Os bombardeamentos e tiroteios
haviam de durar por largos meses,
levando à destruição de uma parte
significativa de Bissau, inclusive o teto
da nossa amada casa, a Tiniguena,
e a biblioteca do INEP… Estávamos
perante uma guerra civil, nunca antes
conhecida na nossa pacata Guiné
e que marcou profundamente o
substrato social do país.

A guerra de 7 de Junho quebrou a
dinâmica da GNT… Muitos de nós saímos
do país nessa altura em busca de refúgio
no exterior. Lembro-me desses dois anos
em que estive refugiada em Lisboa, e era
a aluna número 31 de nome esquisito de
uma turma muito pouco multirracial e
multiétnica. Não via a hora de regressar ao
meu país.

“ Lembro-me desses
dois anos em que estive
refugiada em Lisboa.
Não via a hora de
regressar ao meu país. ”
Fanceni Baldé
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O

conflito político-militar de
1998/99 começou a 7 de junho
de 1998, altura em que a maior
parte dos meus colegas e suas
famílias saíram de Bissau e a sede da
Tiniguena foi fechada, em consequência das
hostilidades na capital. Mas imediatamente
após o cessar-fogo e a assinatura dos
acordos de paz, que permitiu a retoma
das atividades da Tiniguena, desloquei-me
à sede para saber como poderíamos dar
continuidade aos trabalhos da GNT,
na qual estava muito engajado.
Eu tinha ficado no país durante os 11
meses que duraram o conflito, vi colegas
serem mortos por estilhaços, vi colegas
que aderiram à junta militar logo depois
da entrada de tropas senegalesas. Fomos
os primeiros a abandonar as nossas

Zylene Menut (hoje Secretário de Estado de
Gestão Hospitalar), fazíamos transporte de
pessoas que fugiam de Bissau para Cumura
e Prábis. Também me associava algumas
vezes à distribuição de géneros alimentares
aos deslocados.
Muitos colegas que saíram do país com
a guerra não voltaram e outros saíram
para os estudos logo depois do cessar-fogo
e do assalto final a Bissau, na altura em
que se estabeleceu o governo de Unidade
Nacional que conduziu o país no período
de transição. Entretanto, Bissau era uma
cidade fantasma, cheia de pólvora e minas,
cheirava a queimado, era uma cidade
suja, com sangue, onde a circulação era
controlada e limitada pelas forças de
estabilização da CEDEAO, a ECOMOG.
A guerra foi uma estupidez:
destruiu as poucas infraestruturas
e equipamentos sociais que ainda
existiam, empobreceu a capital,
as pessoas ficaram mais agressivas
e conflituosas, gerou um ambiente de
desconfiança e de ajuste de contas, de roubo
fácil e impune… Muitas famílias foram
espoliadas de suas memórias, pela força da
destruição, pelo exilo forçado, ou ainda pela
ocupação de suas casas e espaços de vida
familiar por uma parte dos vencedores que
se impuseram pela força da bala.

“A
 guerra foi uma estupidez! ”
Miguel de Barros
residências no próprio dia em que eclodiu
o levantamento, porque a nossa casa
ficava situada junto à brigada mecanizada,
no bairro de Enterramento, por isso,
estava na linha da frente. Fomos para os
arredores de Bissau e ficámos em casa de
familiares em Cuntum Madina, até quando
se deu o arrebentamento do paiol, no dia
12 de junho. Foi um caos: quatro horas
ininterruptas de explosões! Tivemos que sair
de Bissau para a vila de Prábis, na região
de Biombo. Ali, como sabia conduzir e
tínhamos uma viatura, eu e o meu amigo
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Nessa altura, participei como voluntário
na limpeza do INEP. O único instituto
público de pesquisa científica do país tinha
sido um dos maiores alvos da guerra,
porque foi ocupado e transformado numa

Guerra de 7 de Junho

base das tropas estrangeiras. Os arquivos
da biblioteca do INEP foram destruídos e
muitas publicações foram usadas para fazer
lume para aquecer os ocupantes à noite.
Era revoltante ver os traços da destruição,
parecia que a guerra tinha uma intenção
clara de relegar o país ao obscurantismo.
O INEP, que era um dos “think tank” mais
credenciados na África Ocidental, seria
relegado, a partir daí, à triste memória
de sombra do que foi no passado…
E o que doía ainda mais era ver a inércia
dos poderes públicos face à urgência do seu
resgate, atualização e relançamento.
Com consciência ou não, foram muitos

os jovens que lá foram limpar a poeira
acumulada, arrumar os livros e tapar os
buracos na sua cobertura para que a água
da chuva não entrasse e estragasse o que
ainda restava. Foi esse momento que me
interpelou e levou a mobilizar os jovens
em torno da GNT e um ano depois, com
a retoma da Tiniguena, participámos
ativamente na realização da campanha de
sensibilização “Bissau Na Lanta”, durante
a qual, uma parte das atividades decorreram
no INEP.
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va l o r e s p at r i m o n i a i s

O complexo das ilhas de Formosa, Nago e Chediã, designado Urok pela sua
população, representa uma amostra dos valores patrimoniais mais fortes do
arquipélago dos Bijagós: tradições culturais originais e vivas de um povo
animista, paisagens de savanas, palmares e zonas húmidas características,
grandes extensões de mangais, ilhéus sagrados, braços de mar e bancos
de vasa (zona entre-marés). Todos esses ambientes são ricos em peixes e
moluscos, mamíferos marinhos (golfinhos, manatins) e abrigam uma das
maiores concentrações de aves aquáticas migradoras do Arquipélago e da
Guiné-Bissau.
No início dos anos 2000, Urok fazia parte das ilhas que menos beneficiaram
de atividades de apoio ao desenvolvimento no Arquipélago. Os seus recursos
eram cobiçados por pescadores migrantes e coletores de mariscos, face aos
quais a população local se sentia desarmada. No momento da visita das
crianças, em 2001, estava sendo lançada uma dinâmica local para responder
a essas preocupações e a Tiniguena iria desempenhar um papel determinante
na animação desse processo. Esta nova dinâmica traduziu-se, pouco a
pouco, no estabelecimento de um sistema de governança partilhada único
e no desenvolvimento de projetos comunitários com uma forte componente
cultural.
A criação oficial da Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas Urok em
2005, ofereceu aos residentes a possibilidade de recuperar o controlo do
seu território e participar na sua gestão. A Tiniguena, com o apoio dos seus
parceiros nacionais e internacionais, iria animar esse processo, fortalecendo
as comunidades locais nos domínios da educação, agricultura, valorização
dos recursos naturais, fiscalização marítima, transporte e comunicação. Desde
então, os habitantes têm observado o retorno de certas espécies de peixes e
moluscos, a presença de um maior número de manatins e de maneira mais
geral, a boa saúde dos habitats naturais.
Todavia, as Ilhas Urok não estão imunes às influências da globalização. Os
comerciantes do continente incentivam a exploração excessiva de recursos
naturais, nomeadamente moluscos e a produção de carvão. O caju alastra-se
em detrimento das culturas alimentares ou das florestas. Novas religiões estão
pressionando as pessoas a renunciarem às suas crenças animistas, enquanto
que os jovens, atraídos por outros lugares e formas de vida, ignoram cada
vez mais o valor do conhecimento dos mais velhos. Na realidade, é toda a
organização social tradicional que está a decompor-se, gradualmente.
Apesar de tudo, Urok continua a ser um dos lugares do Arquipélago onde tal
evolução suscita maior reflexão e debate, no intuito de promover o reforço
da coesão social para melhor controlo das mudanças em curso. Estas
dinâmicas comunitárias que foram estabelecidas no sentido de criar um futuro
sustentável, mereceram reconhecimento internacional através do prestigioso
Prémio Equador das Nações Unidas que foi atribuído a Urok em 2019.
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E

u sou o Mohamed Henriques,
de 32 anos. Sou biólogo e estou
atualmente a realizar doutoramento em
Biologia e Ecologia das Alterações Globais,
na Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, e na Royal University of
Groningen, na Holanda.

arrozais e praias, e tabancas felupes que
hoje parecem ser inventadas ou de outro
mundo, de tão integradas no ambiente e
ritmo natural, e de uma beleza excecional.

Mas as minhas principais e mais vivas
memórias vêm das visitas em que participei
como aluno. A minha primeira participação
Neste momento estou a viver em Lisboa
nas visitas da Tiniguena coincidiu com um
com a minha companheira, onde passo
momento-chave da minha vida: era o ano
cerca de metade do meu ano. A outra
de 2000, logo após o final da guerra civil.
metade é passada na Guiné-Bissau, a fazer o Acabava de regressar ao país depois de dois
que mais gosto, que é trabalho de campo no anos de refúgio no estrangeiro.
arquipélago dos Bijagós.
No meu caso, foi de Lisboa, uma cidade
que me acolheu com grande amor, mas
O meu percurso nas visitas de estudo foi,
também com bastante estranheza e alguns
de certa forma, diferente. Mesmo antes de
anticorpos. Acabado de integrar o João
chegar à idade de ser um aluno participante, XXIII, no 8.º ano, candidatei-me e fui
tive a oportunidade de acompanhar a minha selecionado para participar na visita de
mãe em partes de algumas das visitas de
estudo da Tiniguena à ilha Formosa, no
estudo anteriores. Tenho memórias bastante Arquipélago dos Bijagós. Parecia que estas
vivas de duas delas: a visita de estudo à ilha ilhas chamavam por mim sem que me desse
de Bolama, em 1997, e a visita a Suzana
conta. Tinha eu 13 anos, e a experiência
e Varela. A de Bolama foi extremamente
tinha sido simplesmente magnífica, por
emocional e deixou-me uma ligação muito
várias razões. Realço: (1) as magníficas
forte ao património histórico e cultural
paisagens naturais das ilhas, desde os
daquela ilha. A de Suzana e Varela traz-me
seus palmares, os bancos de vasa e de
memórias das paisagens magníficas da zona areia, as praias e as florestas de mangal;
costeira norte, com todas as suas “lalas”,
(2) a cultura Bijagó, que apesar de toda
a influência familiar,
me era ainda pouco
conhecia, e fascinoume, especialmente a
estruturação etária da
comunidade e o sistema
de segurança social;
(3) a oportunidade
de partilhar toda esta
viagem, que incluía
acampar (fantástico para
a idade em que estava!),
ao lado de várias outras
crianças da mesma
faixa etária e de fazer
amigos para a vida; (4) a
oportunidade de receber
um Bijagó da minha
idade em minha casa em
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Bissau, depois de regressar da visita, que foi
o Beto, com quem fiz amizade e cuja família
e ele próprio ainda nos damos hoje em dia.
Foram de facto magníficas experiências, que
hoje olho para trás e me deixam um sorriso
na cara. Depois da visita de Formosa,
regressado a Bissau, senti-me uma pessoa
diferente. Apesar de já em minha casa ter
tido antes a oportunidade de conhecer
outras partes da Guiné, com a minha mãe,
houve algo sobre a forma como a visita foi
organizada, os diferentes temas abordados,
e o contacto próximo com o local onde
estivemos, que fez toda a diferença.
Senti-me a amar mais o país que era meu.
Acabado de sair da guerra, em grande
pobreza, mas com um valor intrínseco tão
grande que era impossível de não amar,
de não sentir orgulho. Este sentimento só
cresceu com as
duas seguintes
visitas em que
pude participar,
que foram a
Cacheu, e depois
a Farim. Mais
da Guiné me
foi dado a ver,
mais próximo
da Guiné me
senti, mais amava a Guiné, mais sentia a
responsabilidade, a necessidade de fazer
parte de um movimento que contribuísse
para uma Guiné melhor, uma Guiné
diferente, uma Guiné que valorizasse as suas
maiores dádivas: a natureza e as pessoas. E
foi esse sentimento que me levou a juntarme à GNT, logo após a minha primeira
visita.

grupo que não olhava a raça, cor, religião ou
estatuto financeiro: era um grupo de ideais,
de liberdade, de positivismo, e de criação
de massa crítica intelectual e factual. Entrei
para a GNT no ano de 2000, logo após o
regresso de Formosa, e lá fiz um percurso
que acompanhou grandes modificações
dentro do próprio grupo: fiz parte da
primeira coordenação júnior, quando se
deu a estratificação do grupo em GNT
sénior e júnior, e fiz parte da coordenação
sénior. Participei na organização de várias
atividades, desde recolha de fundos para
apoiar a construção de escolas, iniciativas
de sensibilização para a conservação do
ambiente e de promoção de uma cidadania
ativa, atividades de promoção cultural e
musical, debates políticos e críticos… aprendi
imenso em cada uma delas. E éramos como

“ A GNT tinha como objetivo formar jovens
conscientes e capazes de mudar a GuinéBissau; mas acabou por criar jovens com
potencial para mudar o mundo.”

A Geração Nova da Tiniguena é uma
história que começa e é sustentada, a
todos os níveis, pelas visitas de estudo.
Foi um grupo que me atraiu de imediato.
Primeiro, porque era um local onde poderia
ir expressar, partilhar e receber todas as
energias que vinham da participação na
visita de estudo. Depois, porque era um

esponjas: a sugar todas as aprendizagens
e conhecimento que era partilhado pelos
membros mais experientes, e pelo que nos
rodeava, e ao mesmo tempo espremíamonos para jorrar todos os conhecimentos e
experiência que tínhamos das visitas e da
GNT para colocar ao serviço das atividades
em que estávamos a participar. Uma autêntica
escola de formação de pessoas muito à frente
no seu tempo, de cidadãos conscientes,
ambientalistas, homens e mulheres preparados
para o futuro.
Olho hoje para a minha carreira profissional
e para o meu dia a dia e consigo facilmente
encontrar, aqui e ali, marcas deixadas pela
experiência GNT e que perduram: foi na
GNT onde comecei a aprender a escrever
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relatórios, notas informativas e textos bem
estruturados, com base em atividades como
o Jornal Mural, os relatórios financeiros e
de atividades que tínhamos de fazer como
membros da coordenação do grupo, e
os textos que tínhamos de preparar para
o nosso programa radiofónico “InterJovens”. Foi também na GNT que aprendi
a discutir ideias, a ser confrontado e a ter
de saber explicar bem o que pensava, a
tentar convencer outros das minhas ideias,
e a aprender a ouvir as ideias dos outros
e ter a humildade de ser convencido. Foi
onde aprendi que pensar em grupo leva-nos
muito mais à frente do que pensar sozinhos.
Carrego essa máxima comigo hoje todos
os dias, no meu trabalho atual. E foi na
GNT que aprendi a dar-me com pessoas
desconhecidas, pôr de lado a timidez e
abrir-me para os outros, onde comecei a
ganhar calo a falar em público e apresentar
os relatórios e as ideias. Hoje, quando vou
a uma conferência internacional e começo a
falar com toda a gente que lá está, lembrome disso e rio-me por dentro.
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Realmente, na GNT encontrei uma família,
com tudo o que significa essa palavra:
encontrei pais e mães, personificados por
quem nos guiava da parte da Tiniguena, a
Mamã Sábado, o Sr. Pedro, a D.ª Augusta,
a Nair; encontrei irmãos mais velhos,
que eram modelos que procurava seguir;
encontrei irmãos da minha idade, com quem
cresci e evolui em conjunto; e encontrei,
mais tarde, irmãos mais novos, que tive
a oportunidade de ajudar. Uma grande
família, em que nos inserimos de forma
cíclica. E isto é a chave da experiência GNT,
no meu ponto de vista: o ciclo, em que
nascemos, crescemos, prosperamos, e um
dia, damos o nosso lugar a outros, passando
a um papel secundário, mais longínquo.
A minha transição para uma fase mais
secundária na GNT aconteceu quando fui
estudar para fora do país. Mas carreguei
comigo a GNT para onde fui e para junto
das pessoas com quem interagi depois disso.
E penso que, de alguma forma, parte do que
a GNT me deu também passou e passará
para outras pessoas que estão e estarão na
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minha vida no futuro. Por exemplo, quando
fui estudar para Coimbra, Portugal, e fazer
a minha licenciatura em Biologia, acabei
por fazer parte de um grupo de pessoas
que recuperou a Associação de estudantes
guineenses em Coimbra, que estava desativa
há algum tempo. E graças à experiência que
trazia da GNT, coordenei a organização de
um grande evento, o encontro nacional de
estudantes da Guiné-Bissau em Portugal,
realizado em Coimbra, em 2006. E foi
claro para mim que havia muitas vantagens
que eu tinha em relação aos meus colegas,
na organização do evento, que só foram
possíveis graças ao que aprendi na GNT.

Quando penso nos diversos amigos que
formei na GNT e que mantenho até hoje,
dou-me conta que as sementes da GNT
estão presentemente a germinar a uma
escala muito maior do que se tinha pensado
antes. A GNT tinha como objetivo criar
jovens conscientes e capazes de mudar a
Guiné-Bissau; mas olho hoje para onde os
jovens da GNT estão neste momento, e os
papéis que estão a desempenhar por esse
mundo fora e arrisco-me a dizer: a GNT
acabou por criar jovens com potencial
para mudar o mundo. Muitos estão na
Guiné presentemente, a desempenhar
funções de grande destaque e louvor,
como o Miguel de Barros, atual Diretor
O meu percurso profissional, após a
executivo da Tiniguena, o Domingos
licenciatura em Portugal, passou por
Correia, o mais proeminente Inspetor
regressar à Guiné-Bissau. Integrei o Instituto da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau,
da Biodiversidade e das Áreas Protegidas
ou a Udimila Queta, Coordenadora do
(IBAP), onde tive a oportunidade de me
Departamento de Comunicação do IBAP.
apaixonar pelas aves. Nesse período,
Outros estão emigrados, fora do país, a
trabalhei muito no arquipélago dos Bijagós, dar a sua contribuição noutros lados do
concretizando o chamamento que as ilhas
mundo: a Fanceni Henriques Baldé, que
me faziam desde pequeno.
agora dirige o departamento de nutrição
O IBAP acabou por me oferecer uma bolsa
da UNICEF Angola, o Óscar Rivera, no
de mestrado em 2015, que me permitiu
Banco Africano para o Desenvolvimento, na
tirar este grau pela Universidade de
Costa do Marfim, a Andrea Robalo Djassi,
Lisboa. Durante o mestrado, ganhei um
na UNICEF Guiné Equatorial. Grandes
pequeno financiamento para um projeto
exemplos de como a escola GNT contribuiu
de conservação de abutres na Guinépara educar jovens preparados para o
Bissau, que constituiu a minha tese de
mundo de hoje.
mestrado e originou os meus primeiros
artigos científicos publicados em revistas
internacionais. Mais tarde, surgiu uma
oportunidade de fazer um doutoramento
com um projeto. Atualmente estou no
3.º ano do meu doutoramento sobre aves
costeiras migradoras nos Bijagós, e estou
muito feliz por poder contribuir para a
investigação na Guiné-Bissau e melhorar o
conhecimento que há sobre o nosso meio
natural e como conservá-lo.

Mohamed Henriques Baldé
Lisboa, 9 de dezembro de 2019
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hamo-me Boaventura Rodrigues Vaz
Horta Santy, tenho 33 anos. Sou
sociólogo e tenho um doutoramento em
Engenharia Ambiental. Sou casado e pai de
dois filhos. Vivo na Guiné, há dois anos.
Participei na 1.ª visita de estudo a Formosa,
tinha 14 anos e estava no 8.º ano, no
Liceu João XXII. A minha motivação na
altura era mais por curiosidade e vontade
de experimentar algo novo. A visita
expandiu o meu olhar sobre o mundo e as
diferentes realidades existentes. Reforçou
significativamente a minha empatia e
foi fundamental para despertar a minha
curiosidade e interesse pela Guiné-Bissau.

estudos superiores no Brasil. Os mais velhos
da GNT, a meu ver, distinguiam-se entre os
outros jovens. A grande motivação para eu
aderir ao grupo foi o fato de me inspirarem
e de querer ser igual a eles. As principais
atividades em que participei na GNT e
que mais me marcaram foram o apoio na
organização do Carnaval e de concursos
de música, bem como a participação na
plantação de árvores nas avenidas de
Bissau. Sentido crítico, responsabilidade
e capacidade de negociação talvez sejam
das minhas principais conquistas na GNT.
Em grande medida, a minha sensibilidade
e envolvimento nas questões da cidadania
ativa foi construída na GNT.

Ingressei na GNT após a visita a Formosa.
Fiquei até 2006, quando parti para fazer

Atualmente, para além de ser investigador
permanente do INEP e professor na

“A
 GNT é uma fábrica de postos de luzes que tem
iluminado a Guiné-Bissau. ”
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Universidade Amílcar Cabral, trabalho na
Tiniguena como Coordenador de Projeto e
faço consultorias na área socioambiental e
socioeconómica. Nos trabalhos que realizo,
procuro dar visibilidade para as vozes que
não conseguem chegar tão longe quanto
gostariam.
A minha primeira pesquisa de campo que
fiz na Guiné-Bissau, no âmbito do meu
mestrado, foi realizada nas ilhas Urok
(Formosa, Nago e Chediã), que tinha
visitado com a Tiniguena, quando tinha 14
anos. Isso demonstra o quanto a experiência
da visita de estudo marcou a minha vida.

maioria dos colegas foi o senso crítico e a
capacidade de intervenção qualificada em
diferentes ambientes e momentos das nossas
vidas. A GNT é uma fábrica de postos
de luzes que, ao seu tempo, em menor ou
maior grau, tem iluminado o país.
Definitivamente a escola da GNT é para
ser continuada, mas é preciso repensar
novas modalidades que vão de encontro aos
anseios dos mais novos e que possam atraílos para essa escola fantástica.

Fiz muitas amizades na GNT, alguns amigos
viraram irmãos. É uma forma de filiação
e identificação que lembra bastante as
irmandades universitárias. Um dos meus
maiores ganhos e acredito que seja da

Boaventura Rodrigues Santy
Bissau, 12 de novembro de 2019
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hamo-me Andreia Camará, tenho
34 anos, sou licenciada em direito.
Sou solteira, mãe de um rapaz maravilhoso.
Vivo com o meu filho em Bissau, onde
trabalho como conselheira eleitoral e
política no Gabinete Integrado das Nações
Unidas para a consolidação da paz na
Guiné-Bissau (UNIOGBIS).
Tinha eu 14 anos e estudava o 8.°ano no
Liceu João XXIII, quando participei na
visita de estudo à ilha Formosa. Espírito de
aventura, curiosidade e vontade de aprender
com os mais velhos sobre a nossa cultura
e em particular a cultura bijagó, foram os
motivos que me levaram a participar na
visita. Foi das melhores viagens que fiz até
hoje pela nossa Guiné-Bissau.

seu “modus vivendi”. Sem contar que nunca
tinha tido a oportunidade de pôr os pés
numa praia.
Ingressei na GNT em 2001. De lá, até 2005,
quando fui estudar no Brasil, fui membro
ativo. Participei em várias atividades tais
como: descoberta de talentos, arborização
na avenida principal, limpeza e restauração
do jardim em frente à atual Assembleia
Nacional Popular, fiscalização porta a
porta no concurso de culinária e programa
radiofónico Inter-Jovens. O que me marcou
mais foi a campanha de arborização, porque
já naquela altura tínhamos a consciência do
mal que a ausência das árvores pode causar.
Hoje, quando vejo alguns jovens a fazerem
o mesmo trabalho, viajo no tempo com
muito orgulho!

“A
 conservação do meio ambiente e
o empoderamento feminino sempre foi
uma luta da Tiniguena e da GNT! ”
Do que observei e vivi, duas coisas me
marcaram: a capacidade dos bijagós
de conservação do bem comum (meio
ambiente) e o papel da mulher na sociedade
bijagó, onde, de certa forma, o poder gira
em torno das mulheres. Depois da visita,
comecei a ter mais respeito pela Natureza,
passei a levar com seriedade o espírito da
coletividade e a ser mais solidária.
Ir a Formosa foi uma experiência única!
A Tiniguena tirou-me da minha zona de
conforto (Bissau) e levou-me a conhecer
a nossa realidade, e pude constatar que
realmente o nosso país tem um mosaico
cultural vasto e rico. Nunca tinha tido a
oportunidade de ouvir histórias sobre as
minhas raízes étnicas (nalu e cassanga) e
calhou-me a sorte de ouvir história sobre
os bijagós e aprender com os mais velhos o
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A Tiniguena teve uma excelente ideia
e oportunidade de reunir adolescentes
e jovens com potencial para preparar
e transmitir saberes. O que hoje é
uma tremenda luta para a sociedade
(conservação do meio ambiente e o
empoderamento feminino) sempre foi a
luta da Tiniguena. Lembro-me, como se
fosse hoje, das palavras da D.ª Augusta
Henriques durante a assembleia onde fui
escolhida para ser uma das secretárias
da mesa da assembleia: “Em especial
à Andreia, tens que mostrar garra e
competência, mostrar que as mulheres e os
homens são iguais, a mulher no meio dos
homens não pode ser tipo um vaso de flor
para enfeitar a mesa”. O que é hoje para
muitos uma novidade, para nós GNT era o
“pão nosso de cada dia” já nos princípios
do ano 2000.

Formosa, Nago e Chediã

Sentido de responsabilidade e ativismo
são algumas das qualidades que adquiri
na GNT. Os trabalhos realizados na GNT
serviram de alicerce na construção de uma
cidadã consciente e comprometida com a
valorização e preservação do património
comum. Durante todo o meu processo
enquanto profissional foi fácil para mim
trabalhar em grupo, partilhar e aprender
com os colegas de trabalho, sem vê-los
como adversários. Fiz amigos, amizade
verdadeira, que levarei comigo para o
resto da vida. Cada momento vivido
dentro da “Tinis” com a pequena e grande
família GNT valeu a pena. Gostaria que
a Tiniguena tivesse forças para continuar
a ensinar e ajudar os jovens a “olharem o
mundo” de uma forma melhor.

foram temáticas da intervenção da
Tiniguena, desde os seus primórdios!
Se tivéssemos mais ONG que interviessem
nesses temas, de certeza que hoje teríamos
uma sociedade mais esclarecida e
empoderada.
A Tiniguena preparou cidadãos conscientes,
a GNT e esse processo de conscientização
deve continuar. É mais do que necessário,
é essencial!

Muitas preocupações que estão agora
na agenda dos governos e agências de
desenvolvimento (preservação do meio
ambiente, questão de género e inclusão),

Andreia Camará
Bissau, 16 de janeiro de 2019
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hamo-me Udimila Kadija Vieira
Queta, tenho 34 anos. Sou casada
e tenho uma filha de 4 anos. Resido em
Bissau. Sou licenciada em Comunicação
Social e atualmente trabalho como
Coordenadora do Departamento
de Comunicação do Instituto da
Biodiversidade e das Áreas Protegidas Dr. Alfredo Simão da Silva (IBAP).
Quando tinha 15 anos e estudava 8.ª classe
no Liceu João XXIII, tive o privilégio de
participar na visita de estudo a Formosa.
Tudo começou com a ida de uma equipa
da Tiniguena ao meu liceu, para nos
informar de uma visita de estudo que iam
organizar ao Arquipélago dos Bijagós.

“O
 lhei para a canoa, senti
receio, mas já lá estavam
muitos colegas e minhas
melhores amigas…
Embarquei e fiz a melhor
viagem da minha vida! ”
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em seguida olhei para mim e perguntei-me:
será que eu vou? Senti uma pontada de
receio, mas que foi de imediato superado
porque na canoa já se encontravam
muitos dos meus colegas de turma, de
escola, minhas melhores amigas na altura.
Embarquei e fiz a melhor viagem da minha
vida… Que emoção!
Tive o meu primeiro e verdadeiro contato
com o ambiente natural, rural e tradicional.
Foi nesta visita que conheci o mangal e as
suas espécies, navegando pelos meandros
do rio, pela costa marítima, conhecendo
a importância dos recursos do mar para
a subsistência das populações e para o
desenvolvimento sustentável. Foi nesta
viagem que iniciei o aprendizado sobre a
importância de conservação ambiental.
Aprendi a apanhar crustáceos e moluscos;
visitei campos hortícolas comunitários,
tive oportunidade de observar o processo
de extração do sal e mais ainda: fui pela
primeira vez a uma baloba, fui conhecer
o valor cultural e tradicional daquilo que
para muitos é profano. Pude apreciar e
aprender a dança típica dos bijagós e ver
mulheres a cozinhar em grandes caldeirões,
coordenadas pela adorável monitora, a
Mana Sábado.

Fiquei fascinada com a informação e
com a possibilidade de vir a participar
numa visita de estudo, viajar pelo mar e
conhecer as ilhas do meu país. E ainda
por cima, havia a probabilidade de efetuar
esta visita na companhia dos meus amigos
mais próximos… Decidi candidatar-me
imediatamente e fui selecionada.

A participação na visita a Formosa
despertou em mim o interesse pela causa
da preservação e valorização do ambiente
na Guiné-Bissau. Por outro lado, permitiume aprender que a nossa cultura é a nossa
identidade, daí a grande necessidade de
valorizar e preservar aquilo que nos define
como um povo.

E quando chegou o grande dia, o dia
de partida, foi uma empolgação total!
Mal consegui dormir à noite devido à
ansiedade… Todavia, de manhã, quando
cheguei ao Porto de Bandim, acompanhada
do meu pai, deparei com uma canoa gigante
que jamais tinha imaginado existir. Olhei
para a canoa, virei e olhei para o meu pai,

Logo após o nosso regresso ingressei
na Geração Nova da Tiniguena, pois
o ambiente pós-visita era propício à
canalização dos adolescentes para o
grupo de jovens voluntários. As principais
motivações que determinaram a minha
adesão à GNT têm a ver com a realização
de atividades de cariz ambiental e social, o

Formosa, Nago e Chediã

estímulo à promoção da
cidadania, à valorização
da cultura e dos saberes
locais; mas também
o companheirismo,
a amizade entre os
colegas, a partilha
de experiências e a
determinação que a
Tiniguena tinha em nos
mostrar que “Esta terra
é nossa!”.
Dentre muitas
iniciativas em que
participei, as que mais
me marcaram foram as
atividades de angariação de fundos para
apoiar as comunidades rurais visitadas na
educação das suas crianças; a organização
de concursos de carnaval, de música, etc.,
realizados no quadro do programa “Tempo
de Férias”.
Os técnicos da Tiniguena descobriram cedo
a minha aptidão para a comunicação e
investiram na minha motivação e formação
para desenvolver esta capacidade. O Sr.
Pedro Quadé deu-me a minha primeira
formação em comunicação radiofónica.
Hoje sou uma profissional de comunicação.
Através da GNT, a Tiniguena forma
adolescentes para terem uma boa conduta
social, para a valorização da cultura e
conservação da natureza. As visitas de
estudo, acrescidas das ações de seguimento,
são ferramentas chave para este efeito.
A minha participação em campanhas
de angariação de fundos para apoiar as
comunidades carenciadas, assim como nas
campanhas de limpeza de ruas e de jardins
públicos de Bissau, a plantação de árvores
na avenida Combatentes da Liberdade e
da Pátria, entre outras ações, contribuíram
para a minha sensibilidade e envolvimento
com a cidadania, a conservação do meio
ambiente e a valorização da nossa cultura.

Em 2004 deixei a coordenação da GNT
para me licenciar em Comunicação
Social, no Brasil. Após o meu regresso,
trabalhei no departamento de Marketing
e Comunicações do Banco da África
Ocidental (BAO). Em 2014 regressei a
casa, à comunidade da conservação do
ambiente: fui trabalhar para o IBAP, como
Responsável de Comunicação. Todavia,
não me desliguei do associativismo.
A minha sensibilidade e compromisso com
a cidadania e a valorização do património
natural e cultural da minha terra fezme aderir ao movimento Ação Cidadã
e hoje, juntamente com alguns amigos,
participamos no Desafio GB, no âmbito do
qual criámos uma biblioteca infantil pública
como forma de promover a educação e
a cultura neste país.
A Geração Nova da
Tiniguena é uma escola
para a vida e mais que
isso, é uma família!

Udimila Kadija Queta
Bissau, 9 de dezembro de 2019
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São os tarrafes ou mangais que caracterizam, antes de mais, a região
banhada pelo rio Cacheu, que alberga uma das maiores superfícies
contínuas de mangal da África Ocidental. Aquando da visita de estudo
realizada a Cacheu em 1996, as crianças puderam ir de piroga descobrir
este ecossistema tão particular, onde as árvores crescem no mar…
Aprenderam, graças às explicações do já falecido Alfredo Simão da Silva, a
importância dos mangais para a economia da pesca, para a fauna selvagem
- manatins, hipopótamos, crocodilos e aves migradoras - bem como para
a proteção da costa contra a erosão e as tempestades. Por todas essas
razões, parte da região foi classificada como Parque Natural no ano 2000.
A região de Cacheu é habitada por vários grupos étnicos, sobretudo pelos
Manjacos, que estão mais representados na parte sul, e daí a designação de
“Tchon di Manjaco” (terra dos Manjacos). Na parte norte, o sítio é notável
pela capacidade dos seus habitantes, principalmente os Felupes e Baiotes,
de cultivar arroz nos solos salgados dos mangais, recorrendo a técnicas
agrícolas ancestrais. Os historiadores conseguiram mostrar, aliás, que foram
os escravos da Guiné-Bissau que exportaram estas técnicas para o Novo
Mundo. A cidade de Cacheu, a primeira capital colonial do país, é rica em
história a esse respeito. O forte militar, construído no século XV, ainda está
aí para lembrar esse passado doloroso. Perto do forte, foi recentemente
construído um magnífico museu dedicado à rota dos escravos, com o apoio
da ONG guineense Ação para o Desenvolvimento (AD).
Hoje, procura-se identificar um modelo de desenvolvimento inovador
para a região que permita aproveitar e valorizar tais riquezas. O cultivo do
arroz em solos de mangal sofre os impactos das mudanças climáticas, do
aumento do nível do mar, e a ocorrência cada vez mais frequente de chuvas
irregulares e tardias. Os jovens tendem a deixar as aldeias, a mão-de-obra
disponível diminui e os que ficam não têm a energia suficiente para manter
grandes superfícies de arrozais. O futuro da região reside necessariamente
na exploração sustentável e diversificada dos seus recursos naturais.

156

157

Capítulo 4 - Testemunhos de alunos que participaram na visita de estudo ao

C

hamo-me Saturnino de Oliveira, sou
solteiro, residente em Bissau. Sou
licenciado em Ciências Económicas e Gestão
e trabalho como investigador no Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP).
O meu primeiro encontro com a Tiniguena
foi no liceu João XXIII, em 2002. Tinha
15 anos e estudava 8.ª classe, quando a
Tiniguena nos convocou para uma visita de
estudo. Anunciados os critérios da seleção,
senti que tinha condições para participar.
Motivado pela vontade de descobrir o país
e de aprender coisas novas sobre a natureza,
decidi candidatar-me.
A ansiedade de ir à minha primeira visita
de estudo e de chegar a Cacheu era enorme.
Estava fascinado com a ideia de visitar
o Parque Natural dos Tarrafes do Rio
Cacheu! Durante a visita, fui aprendendo
com os técnicos que nos acompanhavam
e guardas do parque, conceitos novos e
estranhos ao meu vocabulário: preservação
da natureza, respeito pela biodiversidade,
equilíbrio dos ecossistemas, consumo
sustentável… Para mim, o tarrafe (mangal)
não passava de uma vegetação ao longo
da costa marítima que simplesmente
obstaculizava a vista ao mar. Foi nessa
visita de estudo que me apercebi da sua
importância para a medicina tradicional,
do seu uso para construção das casas…
Os tarrafes têm ainda a função de ajudar a
conter a erosão costeira e servem de abrigo
e espaço para reprodução de diferentes
espécies de peixes e moluscos.
Dois anos depois, participei na minha
segunda visita, ao Parque Nacional
Marinho de João Vieira e Poilão. A minha
adaptação e integração na comunidade
foi mais fácil, passei a perceber que afinal
vivemos num país com diferentes realidades
e potencialidades, tanto do ponto de vista
cultural, como em termos de paisagem e
dos recursos naturais, o que fez aumentar
a minha paixão e ao mesmo tempo, a
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preocupação com a natureza. Aprendi
na visita a importância de proteger as
tartarugas-marinhas e as aves aquáticas,
pois até aí não tinha noção da necessidade
de proteção das espécies ameaçadas e nem
fazia ideia da rota ou do percurso migratório
sazonal das aves.
A minha participação cidadã começou
nessas visitas de estudo. Passei a pensar
ambientalmente e a agir para impactar a vida
das comunidades e mudar positivamente o
percurso do meu país. Comecei a fazer jus
ao lema da visita, “Conhecer para amar e
amar para proteger”. A visita foi uma janela
de oportunidade aberta pela Tiniguena,
por isso, decidi continuar a caminhada na
Geração Nova da Tiniguena (GNT).
De 2002 a 2007, período em que estive
ativo, participei em quase todas as atividades
da GNT. Mas destaco aqui duas, (i) a
campanha de arborização, pela possibilidade
que nos ofereceu de mudar o visual da nossa
capital e ainda hoje poder ver muitas dessas
árvores nas ruas de Bissau a beneficiar toda
a população; (ii) o programa radiofónico
Inter-Jovens, que tem permitido trazer à
luz as atividades organizadas pelos jovens,
estimulando uma maior consciência cívica.
A GNT permitiu-me ganhar maturidade,
comprometimento e competência. Foi uma
espécie de primeiro emprego, a primeira
oficina do saber. Aprendi a trabalhar e a
liderar equipas, a respeitar a natureza e o
equilíbrio ecológico, a respeitar a diferença
em todas as suas dimensões; a valorizar o
património cultural e natural como uma
herança coletiva.
Depois de terminar o liceu, fui estudar para
Marrocos onde me licenciei. O meu ADN
de GNT não me deixou indiferente aos
problemas dos colegas de estudos, aderi à
associação dos estudantes e assumi funções
de liderança.

Parque Natural de Cacheu

eternos. A maior parte dos
meus melhores amigos são
da GNT. São pessoas com
quem facilmente me entendo,
talvez por partilharmos
as mesmas convicções.
Acreditamos que é preciso
agir para transformar o
mundo, é necessário ter um
espírito crítico para poder
mudar o rumo dos acontecimentos; talvez essas
coincidências ideológicas se devam ao facto
de termos estudado na mesma escola de vida,
por sermos alunos do mesmo mestre, filhos da
mesma casa, a Tiniguena.

“A
 GNT ensinou-me que o sucesso
na vida não se determina pelo fim,
mas pelo caminho, pela vontade de
deixar um mundo melhor! ”
Ao regressar, tinha várias opções de
emprego, sobretudo em instituições
financeiras e bancos comerciais, mas a
minha escolha foi outra, porque a GNT me
ensinou a optar, mais do que decidir. Sentia
necessidade de estar perto das dinâmicas
sociais e poder intervir, agir para impactar,
usando o instrumento académico-científico.
Por isso, decidi ingressar no INEP, como
investigador do Centro de Estudos Socio
Económico. Participei em vários trabalhos,
fui um dos investigadores no estudo para
atualização do Plano de Gestão do Parque
de Cantanhez.
A GNT permitiu-me ter mais sensibilidade
para os problemas do mundo. No entanto,
seguindo a lógica do “pensar globalmente e
agir localmente”, o meu ativismo presencial
continua a ser na Guiné-Bissau. Porém,
através das novas tecnologias de informação
e comunicação, consigo interagir em modo
online com outros pontos do globo.
O meu percurso na GNT permitiu-me ser
um ativista preocupado com as questões
ambientais, e empenhado na participação
cívica. Com efeito, sou membro do grupo
de prevenção e gestão dos conflitos do
Movimento Nacional da Sociedade
Civil, tenho trabalhado na questão da
consolidação democrática na GuinéBissau e em outros pontos da África como
observador internacional das eleições. Sou
membro fundador de vários movimentos
cívicos, a exemplo do “Bassora di povu”.

Num contexto onde o facilitismo é aplaudido, a
meritocracia (pega tesu) é dispensada e o chegar
ao poder político é visto como caminho para
enriquecimento, os membros da família GNT
continuam a distinguir-se pela convicção de que
o sucesso na vida não se determina pelo fim,
mas pelo caminho, pelo percurso, pela vontade
de deixar o mundo cada vez melhor, mais
inclusivo e sustentável.
Hoje, sinto-me um homem distinto, pelo
carácter e pelos valores que carrego. Consigo
contagiar positivamente a forma de ver, analisar
e fazer as coisas, dentro e fora da família. A
transmissão da sensibilidade e compromisso
com a preservação e valorização do património
natural e cultural continua a ser uns dos
pilares do meu ativismo. Acredito que não se
pode vislumbrar o desenvolvimento sem antes
valorizar as heranças (material e imaterial)
de forma a transmiti-las às gerações
futuras. A GNT me mostrou que
a vida é como uma corrida
de estafeta, em que é preciso
entregar o bastão da melhor
forma possível à geração
futura.

A GNT mostrou-me que é preciso
estabelecer redes e que os amigos são

Saturnino de Oliveira
Bissau, dezembro de 2019
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ou o N’Busum Midana Sambú, tenho
33 anos, sou separado e pai de uma
menina de 5 anos. Estou atualmente a fazer
um mestrado em avaliação de projetos e
programas, na Universidade de Québec, no
Canadá.
Participei nas visitas de estudo a Cacheu,
a Farim e a João Vieira e Poilão. Tinha
15 anos na minha 1.ª visita. A principal
motivação era mesmo a aventura e passar
umas férias diferentes. Dois aspetos foram

poço após ter salvado um hipopótamo com
quem partilhava a mesma fonte. Numa
das suas incursões, o animal ficou preso e
a população teve que destruir todo o poço
para que pudesse sair e regressar o seu
habitat natural. Esse facto foi tão marcante,
que propusemos que a recolha do fundos
que iríamos fazer depois da visita fosse
canalizada para a construção de um poço
melhorado nesta tabanca.
As visitas de estudo foram para mim
uma descoberta da verdadeira
Guiné-Bissau. O meu interesse por
questões da natureza e cultura foi-se
desenvolvendo ao longo das 3 visitas
e compreendi que constituem bases
sobre as quais devem assentar
todo o modelo de criação de
riqueza e de reforço da coesão
social entre as comunidades
locais.

“ Mininus di Tiniguena reguilas,
ma e ta pega tesu” 19

particularmente marcantes para mim: 1)
a dependência de Bissau face à produção
alimentar proveniente do interior; 2)
o decrescimento ou inexistência de
serviços básicos à medida que se afasta
de Bissau. Lembro-me de uma situação
particularmente marcante que vimos
na tabanca da Mata, perto de Cacheu.
Informaram-nos que a tabanca ficou sem

Entrei na GNT numa
assembleia geral, a minha
candidatura foi apoiada por
dois padrinhos e aprovada
pelos membros presentes. Foi
antecedida de um período de
“travessia do deserto” que
decorria normalmente entre a
visita e a assembleia seguinte.
Durante esse período os
antigos membros apreciam a
sensibilidade do/a candidato/a
às causas ambientais através
da sua participação nas
atividades e a sua capacidade de interação
no grupo. A motivação para a minha adesão
foi a possibilidade de poder divulgar as
informações recebidas ao longo da visita e
de reencontro com o grupo. Estive ativo até
2015.
Participei em várias atividades ao longo
da minha passagem na GNT: palestras,

19. Os meninos da Tiniguena são reguilas, mas trabalham bem.
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campanhas de educação cívica, arborização,
programa radiofónico Inter-Jovens, jornal
mural, etc. O meu maior envolvimento foi
no programa Inter-Jovens. Por um lado, por
ser um veículo de partilha de experiências
da visita de estudo e outras atividades da
GNT. Por outro lado, por representar um
exercício semanal quase obrigatório de
reflexão, planificação, entrevistas, redação,
etc. sobre temas relacionados com o meio
ambiente e cidadania. Foi a oficina de
desenvolvimento das minhas competências
em comunicação tanto oral como escrita.
Pela facilidade de lidar com os números
e capacidade de negociação que revelava,
desde os meus primeiros anos do liceu
já sabia que a minha orientação seria
pela ciência económica. A passagem pela
GNT juntou uma dimensão humana e
de sustentabilidade ambiental e cultural
à minha predisposição para criar e gerar
negócios.
Em termos de percurso profissional, sou
formado em Comércio e Gestão, tenho em
meu ativo duas experiências profissionais
de longa duração: Tiniguena e CESO
Internacional. Trabalhei como docente
numa escola técnica e tenho prestado
serviços de consultoria nas áreas de
implementação de projetos de negócios de
jovens rurais e urbanos com enfoque na
inovação.

exploram outras perspetivas face à realidade
em que vivem. Essas características
valeram-nos o rótulo de “mininus di
Tiniguena reguilas”. Como consequência
ou não deste último, é notório entre os
membros da GNT, a cultura de “pega tesu”
e predisposição para serem avaliados.
Na sua maioria, os GNT são pessoas muito
afáveis, extrovertidas e com alto sentido de
humor. Salienta-se igualmente o seu alto
sentido empático, sempre dispostos a ajudar
e com soluções criativas. Os GNT fazem
a diferença pela positiva. Deixam marcas
significativas por onde passam. São chatos
no bom sentido da palavra (persistentes), e,
acima de tudo, são produtivos.
Em termos de ensinamentos a partilhar,
considero a GNT um espaço de exercício
cívico, onde se aprende a projetar-se em
função da interação com os outros e o
mundo envolvente. As viagens ao interior
da Guiné, os modos de produção, saberes
associados e as culturas possibilitam uma
relação mais próxima com a terra e a
autorresponsabilização no seu processo de
transformação e desenvolvimento.
GNT é sem dúvida uma escola para
continuar!

A GNT é uma outra componente da minha
família. O meu núcleo duro de amigos
foram pessoas que encontrei ou na visita de
estudo ou mais tarde no grupo. A tomada
de decisões estratégicas da minha vida
familiar e profissional são bonificadas por
essas pessoas.
De modo global, os jovens que passaram
pela GNT têm todos uma consciência
crítica, buscam o porquê das coisas e

N’Busum Midana Sambú
Québec, 7 de dezembro de 2019
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A pequena cidade de Farim foi fundada pelos portugueses em 1641, nas
margens do rio que tem o mesmo nome. Desenvolveu-se durante a era
colonial, graças ao comércio de alguns produtos, como amendoim e coco.
Subsistem ainda desta época algumas casas bonitas que evidenciam o
caráter arquitetónico particular da cidade.
Farim, a capital da região de Oio, fica no cruzamento das águas salgadas
do rio Cacheu com a das águas doces de dois cursos aquíferos, os rios
Canjambari e Jumbembem, que, ao juntar-se, formam o Farim. Por este
motivo, a salinidade do rio é variável, sendo particularmente baixa durante
a estação das chuvas. Esse regime é favorável ao desenvolvimento dos
mangais e, principalmente, das árvores do género Rizophora, que são
as mais altas do país, dando origem a estranhas paisagens de florestas
inundadas com as suas raízes aéreas expostas à luz entre a vegetação
rasteira. O ambiente aquático é rico em peixes e crustáceos (os camarões
do rio Farim são famosos). Um passeio de canoa permite observar
crocodilos tomando banhos de sol na margem do rio, além de aves
aquáticas entre as quais, garças, mergulhões-serpente, patos e ainda um
grande número de aves de rapina.
A população da região de Oio, composta principalmente por Mandingas e,
em menor número, por Fulas, Balantas, Manjacos, Papeis e Mancanhas,
dedica-se principalmente à agricultura (cereais secos, arroz), à pecuária
e à pesca artesanal. Como em outras partes do país, a cultura do caju
prolifera, à custa das florestas que desaparecem inexoravelmente
a olhos vistos. A federação camponesa Kafo, que reúne cerca de 16
000 associados, apoia os seus membros na valorização das culturas
tradicionais e dos produtos silvícolas e incentiva-os a protegerem as suas
florestas comunitárias.
Farim está há vários anos afetada pela abertura de uma mina de fosfato
a céu aberto, na zona de Salquenha. Embora esta atividade ofereça
algumas oportunidades de emprego e de desenvolvimento económico a
nível local, ela suscita preocupações quanto às condições de relocalização
das tabancas que deverão ser deslocadas, tendo as populações que
abandonar as suas casas, cemitérios e terras agrícolas. A exploração do
fosfato tem riscos importantes de poluição da água e do ar que podem
comprometer a qualidade de vida dos habitantes da região.
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E

u sou a Yanira Samantha Gomes
Fernandes da Costa, tenho 29 anos,
sou licenciada em Direito. Sou casada, mãe
de uma menina de 3 anos e de um menino
de 1 ano. Resido atualmente em Lisboa
onde estou a fazer um mestrado em Direito
Internacional.
A primeira visita de estudo da Tiniguena
em que participei, foi a Farim, Djalicunda.
Tinha 12 anos e frequentava o 7.º ano na
Escola Portuguesa. Foi o meu professor
Duco, que me incentivou a participar.
O lema das visitas atraiu-me: “Conhecer
para amar e amar para proteger”. Eu já me
interessava pelas questões ligadas à poluição
do meio ambiente e à preservação da nossa
cultura e por isso, fazia todo o sentido
participar nessa visita. Como fui uma
das vencedoras dos concursos realizados
após nosso regresso, para divulgação do
que vimos e aprendemos, tive o direito de
participar nas 2 visitas seguintes, às ilhas de
João Vieira e Poilão e de Jeta.

praias paradisíacas de João Vieira, as
tartarugas marinhas, as aves, enfim, a fauna
e a flora de cada local visitado. Mas o que
mais me marcou realmente foi deparar-me
com um paraíso em sítios dos quais só tinha
ouvido notícias negativas. Lembro-me do
dia em que fomos visitar a ilha de Poilão,
onde muitas tartarugas marinhas vão
nidificar, o mar estava tão agitado que ao
chegar, poucos alunos conseguiram descer
para conhecer a ilha, mas eu consegui!
As visitas de estudo tiveram em mim o
efeito esperado com o lema: conheci,
aprendi a amar. Foi um verdadeiro ritual
iniciático, uma “escola do mato”, uma
escola de vida essencial para a consolidação
da minha consciência ambiental e formação
da minha personalidade.

Todos os alunos que tivessem participado
nas visitas e demonstrassem depois interesse
em aderir à GNT, participando nas suas
atividades, tinham a possibilidade de se
candidatar. A eleição de novos membros
decorria nas Assembleias Gerais
depois de um período a que
chamávamos de “travessia do
deserto”. Depois da 1.º visita
de estudo participei ativamente
nas atividades da GNT e
apresentei-me como candidata a
membro e, com a ajuda dos meus
padrinhos Virgínia e Mohamed,
fui admitida unanimemente em
2003. A última atividade em que
Destas viagens ao interior da Guiné ficaram- participei foi em 2015, pouco tempo antes
me algumas marcas que jamais esquecerei:
de viajar para Portugal.
a história de cada lugar, o estilo de vida
simples das comunidades, a cultura que
O meu interesse pela GNT surgiu durante
permanece respeitada e quase intata em
a “travessia do deserto”. Foi quando
muitos lugares, o respeito que a população
conheci pessoalmente, ou ouvi falar dos
mantém pela natureza, a prevalência de uma membros fundadores e outros que serviram
economia baseada na biodiversidade, os
de inspiração para mim. Olhava para
métodos de preservação da natureza e sua
eles e dizia para mim mesma “quando
gestão comunitária, a ausência do Estado
crescer quero ser como eles”, pela
e as dificuldades com que vive a população
personalidade que desenvolveram, pelas
local. Fiquei encantada com a beleza das
causas em que acreditavam e lutavam com

“H
 oje, os meninos que outrora
eram membros da GNT,
encontram-se pelo mundo,
a espalhar o legado desta
escola. ”
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convicção, pela organização, criatividade
e eficiência com que dirigiam o grupo,
pelo espírito voluntarioso e dedicado que
apresentavam… Uma outra motivação e
a mais importante foi o objetivo da GNT:
“promover a cidadania ativa e a proteção
do meio ambiente”. Mais tarde, aderi a
outras associações e grupos juvenis, no
entanto, com a GNT o amor foi mesmo à
primeira vista e ela permanece “a menina
dos meus olhos”.
Todas as atividades e iniciativas da GNT
me marcaram. Éramos todos voluntários
e apaixonados por uma causa, e esta
causa era o nosso guia, o seu impacto na
sociedade era a nossa força, era o que
nos motivava a continuar, era o ponto de
encontro das amizades que fazíamos e que
afinal guardaríamos até hoje, era o nosso
contributo, a nossa “gota de água” enfim,
a GNT era de cada um de nós mas também
de toda a sociedade. Porém, a atividade que

mais me marcou foi o programa radiofónico
Inter-Jovens, um veículo de informação
e sensibilização que servia de espaço de
intercâmbio de ideias, aprendizagem e
humor inteligente e educativo. A preparação
do programa Inter-Jovens, pela forma
descontraída que tinha (sempre na casa de
um membro, num almoço descontraído
ao mesmo tempo sério e comprometido)
ajudou a estabelecer laços entre os membros
da GNT, a fortalecer amizades que duram
até hoje. Mantemos uma relação muitíssimo
próxima, partilhamos ideias e posições,
discordamos em algumas; alguns são os
meus melhores amigos, enfim, são amizades
que guardarei para sempre no meu coração,
não importa a distância ou as circunstâncias
que nos separam.
Analisando o meu percurso na GNT, posso
dizer que ela assistiu à minha metamorfose,
a menina que se tornou mulher. Fui um
membro ativo por um largo período:
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fui coordenadora júnior, coordenadora
sénior, responsável pelo jornal mural,
apresentadora do Inter-Jovens, criadora
da rúbrica “Fale português”. Com a GNT
desenvolvi talentos e adquiri competências
que foram determinantes para a minha
formação: iniciativa, organização,
planificação, execução, criatividade,
responsabilidade, autoconfiança, coragem e
técnicas para enfrentar o público, desapego
material. Aprendi a dirigir reuniões, a
fazer atas, relatórios, orçamentos e outros
documentos. O melhor de tudo era o nível
que nos era exigido na elaboração de tais
documentos, o que obrigou-me a ser mais
rigorosa comigo mesma, procurando a
perfeição no que faço.
Não posso falar do meu percurso na GNT
sem fazer alusão à minha participação em
algumas atividades da Tiniguena. Falo
sobretudo de uma formação a que assisti
no Benim, em 2012, juntamente com o
meu colega da GNT, Mohamed, sobre
a Engenharia Genética e os Organismos
Geneticamente Modificados (OGM),
organizada pela Coligação para a

20. Crianças inteligentes !
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Proteção do Património Genético Africano
– COPAGEN. Ganhei mais consciência
e ferramentas para o “pladoyer” sobre
esta temática que na Guiné-Bissau não era
muito conhecida. Eu fiquei e ainda sou
completamente contra os OGM, pelos seus
impactos nefastos sobre a saúde, o meio
ambiente, a biodiversidade e a cultura e
não acredito que a Guiné-Bissau esteja em
condições de gerir os impactos da sua entrada
e comercialização no território nacional.
Quero referir também um estudo realizado
pela Tiniguena, que traça o diagnóstico dos
direitos económicos das mulheres na GuinéBissau e no qual participei como jurista. Foi
interessante constatar que uma boa parte
das mulheres guineenses desconhece os
seus direitos, pelo menos do que consta no
direito positivo e que o dispositivo jurídico
atual tem lacunas e contradições que as
penalizam. Foi uma experiência iniciática,
a minha participação no diagnóstico
participativo das mudanças que afetam as
lideranças femininas, no quadro do projeto
“Promoção de Lideranças Femininas para a
Boa Governação da Área Marinha Protegida
Comunitária das ilhas Urok”.

Rio Farim

Em termos profissionais, fiz a minha
licenciatura em Marrocos e depois de ter
regressado a Bissau, em 2012 fiz duas
pós-graduações na Faculdade de Direito
de Bissau. Mas como um “bom membro
da GNT à casa sempre retornamos”,
continuei a participar nas atividades da
GNT e aceitei o convite da Tiniguena para
particular como consultora no estudo
jurídico sobre a aplicação das taxas de
circulação aos produtos agroalimentares na
Guiné-Bissau, juntamente com o meu colega
da GNT, Welena, para além do já referido
diagnóstico sobre os direitos económicos
das mulheres, onde fui responsável pela
análise e recomendações sobre o dispositivo
jurídico vigente.
No meu percurso profissional, trabalhei
numa empresa de import/export, a Gomes
& Gomes Lda., até 2015, quando passei
a trabalhar na UE-PAANE (Programa da
União Europeia de Apoio aos Atores não
Estatais). Após seu término em 2016, optei
por fazer um mestrado e dedicar-me ao
“projeto família”, que se resume hoje em
casamento e dois filhos. Atualmente estou
a concluir a minha dissertação de mestrado
em Lisboa sobre o direito à participação
política das mulheres na Guiné-Bissau. Em
termos cívicos, faço parte da Associação
de Juristas para a Defesa do Ambiente
e Recursos Naturais e da Associação de
Mulheres Juristas da Guiné-Bissau.
Para mim, “os jovens da GNT são
reconhecíveis” de longe, pela capacidade
retórica, pela sensibilidade às questões
ambientais e culturais, pela forte
personalidade, linguagem cuidada e rebeldia
positiva. É como se existisse um padrão
de personalidade para todos os membros
e isso faz com que os amigos e familiares
acabem por adotar uma parte das causas
que defendemos. Estes princípios e valores
serão transmitidos aos meus filhos, e quem
sabe quantas gerações da Geração Nova da
Tiniguena ainda virão a existir…

Eu creio que os jovens provenientes da
GNT deixam marcas positivas por onde
passam e os valores e princípios herdados
fazem a diferença em qualquer meio. Já
me perguntaram várias vezes se eu era
da GNT, apenas pela minha atitude,
pela forma de falar e pelos argumentos
utilizados, o que orgulhosamente me levava
a encher o peito e a responder que sim.
Ainda no mês passado, vi um fotógrafo
que tinha participado na primeira Escola
Nacional de Voluntariado da RENAJ que
me reconheceu e na tentativa de me fazer
lembrar dele disse-me “Não foram vocês
da GNT que foram premiados naquele ano
como o grupo mais dinâmico da Escola
do Voluntariado? Fizeram história em
Gabú, “mininus djiru”!20” Os meus olhos
brilharam, estava a transbordar de orgulho
da minha GNT! Por poucos segundos voltei
atrás no tempo e tive o prazer de encontrar
a menina que fui e dei por mim a agradecer
à GNT pela mulher que me tornei.
Hoje, os meninos que outrora eram
membros da GNT, encontram-se pelo
mundo, a espalhar o legado desta escola,
a influenciar pessoas, a demonstrar o
seu “savoir faire”, tudo fruto do que
aprendemos. GNT é, sim! uma escola para
continuar, é um bem enorme e um favor
que será feito à sociedade. Se houvesse mais
GNT na Guiné-Bissau, haveria mais adultos
comprometidos de fato com o bem-estar
do povo, haveria mais patriotas de fato e
menos de “garganta”.

Samantha
G. Fernandes da Costa
Lisbonne, 30 de novembro de 2019
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As ilhas de João Vieira, Meio, Cavalos e Poilão ficam nos confins do
Arquipélago dos Bijagós, perto da vizinha Guiné-Conacri. Pertencem
tradicionalmente a quatro tabancas da ilha de Canhabaque, que as
consideram sagradas, um estatuto que tem ajudado a proteger uma
biodiversidade notável, incluindo uma das maiores colónias de tartarugas
marinhas do Atlântico. O extremamente raro papagaio-de-Timneh
reproduz-se aqui, nidificando nas cavidades das últimas árvores de
grande porte que ainda restam nestas ilhas. Elas distinguem-se do resto
do arquipélago pela sua paisagem com extensas praias de areia branca,
apresentando uma relativa ausência de mangais ou de bancos de vasa.
As praias do ilhéu de Poilão, apesar do seu tamanho reduzido (2 Km de
areal), acolhem, dependendo dos anos, entre 7 000 e 37 500 ninhos de
tartarugas-verdes. É o mais importante sítio de postura da África para
esta espécie e uma das três maiores populações reprodutoras do mundo.
É um espetáculo inesquecível observar ao luar estes grandes répteis que
saem do mar como animais pré-históricos vindos de tempos remotos,
subindo dolorosamente a praia para ali porem os seus ovos, escavando
para tal enormes buracos na areia, que tapam de seguida, para depois
voltarem lentamente para o mar, exaustos, e regressarem finalmente às
profundezas do oceano.
Com o desenvolvimento do turismo, a frequentação destas ilhas não pára
de crescer. Foi instalado há algum tempo um acampamento permanente
em João Vieira e a ilhota de Poilão tem recebido regularmente visitantes
para observarem as tartarugas. Alguns barcos de cruzeiro têm feito escala,
para uma visita rápida. Estes ilhéus têm vindo a perder progressivamente
o estatuto sagrado e os Bijagós de Canhabaque permanecem ali mais
regularmente para o cultivo de arroz ou a pesca artesanal. O recurso a
queimadas para o cultivo do arroz de sequeiro está a destruir as florestas,
muito em particular as árvores mais altas onde os papagaios nidificam,
uma espécie que também está ameaçada de extinção devido ao tráfico
internacional a que está sujeita e à destruição do seu habitat.
A criação do Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão, em 2000,
permite enquadrar essas evoluções, controlando o impacto do turismo,
organizando a fiscalização marítima e apoiando a realização de pesquisas
científicas. Uma atenção especial está a ser dada à problemática das
mudanças climáticas, muito em particular à elevação do nível do mar,
que acabará por fazer desaparecer, a prazo, as praias que são essenciais
para as tartarugas marinhas... e para o turismo.

172

173

Capítulo 4 - Testemunhos de alunos que participaram na visita de estudo ao

C

hamo-me Welena da Silva, tenho 30
anos de idade. Sou licenciado em
Direito pela Faculdade de Direito de Bissau
(FDB), pós-graduado em Direito da Energia
e Recursos Naturais pela mesma instituição
e Mestre em Ciências Jurídico-Ambientais
pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa. Atualmente sou docente na
FDB, onde leciono a disciplina “Direito do
Urbanismo, Ordenamento do Território
e Ambiente”. Também sou investigador
associado ao Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisa (INEP) e Advogado.

Tiniguena apareceu na minha turma, para
apresentar o projeto e lançar o convite para
a manifestação de interesse. Tomei a decisão
de me inscrever porque, por um lado,
queria conhecer outras localidades do nosso
país e, por outro, tinha a curiosidade de
descobrir o “outro lado da Guiné-Bissau,”
como haviam prometido os elementos da
Tiniguena aquando do anúncio do projeto
na nossa turma.
Quando fui informado da minha seleção
fiquei muito satisfeito, apesar de pressentir
que a minha mãe pudesse dizer “não”,
tudo porque, quando lhe
falei da visita de estudo,
ela disse que o país não
estava bem e que não
era aconselhável fazer
atividades extraescolares
fora de Bissau, tendo
argumentado ainda que o
transporte para as ilhas é
assegurado pelas pirogas,
facto que considerava
muito arriscado. Todavia,
a credibilidade, a
capacidade de organização
da Tiniguena e a boa
impressão com que ficou
após o encontro que a
sua direção manteve com
os pais dos selecionados,
jogaram ao meu favor. Ela
aceitou finalmente…

“ A GNT é uma escola para a vida!
A Tiniguena deve orgulhar-se das
sementes que colocou na terra.”
Tive o privilégio de participar, em 2004, na
visita de estudo realizada pela Tiniguena
ao Parque Nacional Marinho João Vieira
e Poilão. Na altura eu tinha 15 anos e
estudava no 9.º ano no Liceu João XXIII.
Tudo começou quando a equipa da
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A minha expetativa em relação
à visita concretizou-se, ou seja,
descobri o “outro lado da
Guiné-Bissau”. Descobri uma
Guiné rica em biodiversidade
e recursos naturais e um
povo que mantém uma relação amigável e
saudável com a terra e com outros recursos
naturais à sua volta; descobri uma parcela
do território onde o Estado é praticamente
ausente, habitada por pessoas cuja única
“fiansa” é a natureza… Por outro lado,

Parque Nacional de João Vieira e Poilão

pude testemunhar as ameaças, endógenas
e exógenas, designadamente, aos recursos
naturais e à cultura/tradição Bijagó.
Após a visita de estudo, comecei a assistir
às reuniões semanais do programa
radiofónico da Geração Nova da Tiniguena
(GNT). A nobre tarefa de despertar a
consciência cívica dos jovens para as
questões ambientais que a GNT vinha
levando a cabo, fez-me interessar pelo
grupo. Atividades como fóruns anuais
(sobre droga, emigração, agro-combustíves,
etc.), campanhas de arborização, programa
radiofónico, festival da música rap “Esta
Terra é Nossa” foram as que mais me
marcaram.
As lições aprendidas na visita de estudo
e durante o meu percurso na GNT
influenciaram fortemente as minhas
decisões, opções académicas e profissionais.
Como qualquer jovem na altura, recém
finalista do ensino secundário, ir estudar
no exterior era a coisa que eu mais queria
e quase todos os meus colegas da GNT
foram para o exterior estudar… Graças ao
incentivo de um colega da GNT e de alguns
familiares decidi, em vez de ficar parado à
espera de oportunidades para ir estudar no
exterior, ingressar na Faculdade de Direito
de Bissau. No terceiro ano do curso, optei
pela menção em Administração Pública,
área em que se ministram disciplinas
ligadas à problemática ambiental. Desde
então, porque constatei que o país não
dispunha de juristas com especialidade nas
questões ambientais e do desenvolvimento
sustentável, decidi abraçar o desafio de
tornar-me um dia especialista em Direito do
ambiente.

ambientalista através da frequência de
cursos de pós-graduação, mestrado,
publicação de artigos científicos,
participação em projetos de pesquisa e em
conferências regionais e internacionais sobre
o ambiente.
Mais tarde, com alguns colegas juristas,
criámos a Associação de Juristas para a
Defesa do Ambiente e Recursos Naturais
para desenvolver ações e fazer lobby
tendentes à edificação de um verdadeiro
Estado de Direito ambiental na GuinéBissau. Além de jus-ambientalista,
considero-me, hoje, um ativista ambiental.
Tenho procurado, através dos meus escritos
e ações, contribuir para o desenvolvimento
sustentável da Guiné-Bissau com
subsídios técnico-jurídicos a fim de tornar
possível o desafio hodierno de conciliar
o desenvolvimento socioeconómico com
a necessidade imperiosa de proteção do
ambiente.
A GNT é uma escola para a vida! Sintome orgulhoso de fazer parte da pequena
e grande família da GNT. Acho que a
Tiniguena deve também orgulhar-se de si
e das sementes que colocou na terra. A
Tiniguena contribuiu na formação de jovens
que hoje são cidadãos comprometidos com
a Guiné-Bissau e com o seu futuro, críticos,
criativos e dinâmicos. Os membros da GNT
distinguem-se não só pelo “savoir faire”
cada um no seu domínio de atuação, mas
também pela forma de estar na sociedade.

Em 2013, na qualidade do aluno melhor
classificado da minha promoção, fui
convidado a integrar o corpo docente
da Faculdade de Direito de Bissau e, a
partir daí, comecei a tornar-me um jus-

Welena da Silva
Bissau, dezembro de 2019
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A ilha de Jeta, situada na região de Cacheu, está separada do continente
por um canal pouco profundo. É rodeada de grandes bancos de areia que
aparecem à maré baixa, dificultando a navegação. É na ilhota de Ponton,
situada na ponta sul de Jeta, que foi construído o maior farol da GuinéBissau, para guiar os navios que deveriam ir aportar a Bissau pelo canal
do rio Geba. O interior da ilha é ocupado por savanas com palmeirais,
com fragmentos de floresta, algumas das quais consideradas sagradas.
Ao norte de Jeta fica o banco de areia de Bantambour, que tem a
particularidade de acolher regularmente a segunda maior colónia
mundial de garajaus-reais-africanos, uma ave marinha de voo gracioso,
que mergulha de uma grande altitude para capturar pequenos peixes.
Entre outras espécies de fauna notáveis, citemos os golfinhos que podem
ser vistos em grande número nos canais.
A grande maioria da ilha é ocupada pelos Manjacos, um povo animista.
A sua economia é baseada na agricultura e, em particular, na cultura
do arroz, na exploração dos vários produtos extraídos da palmeira,
especialmente o vinho de palma, que é muito procurado para as
cerimónias. Também se dedicam à pesca artesanal e à apanha de
moluscos que é feita pelas mulheres, na maré baixa. Os Manjacos
também são reputados pelo seu artesanato, em especial a tecelagem
de panos, a cerâmica e a cestaria. Uma parte significativa da população
masculina está emigrada na Europa e tem contribuído significativamente
para o desenvolvimento da ilha, financiando atividades económicas, mas
também a construção de casas para as suas famílias e infraestruturas de
caráter social (dispensários, escolas).
Como acontece em outras partes da Guiné-Bissau, a monocultura do
caju está a alastrar-se e poderá comprometer a segurança alimentar dos
habitantes de Jeta no futuro, principalmente porque a disponibilidade de
moluscos também tende a diminuir. A criação da Reserva da Biosfera do
Rio Cacheu prevista para breve, e que deverá integrar as ilhas de Jeta e
de Pecixe, irá proporcionar um ambiente favorável à busca de soluções
alternativas de desenvolvimento.
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eu nome é João Betame de Sá
Teixeira, tenho 31 anos, sou
solteiro e sem filhos. Graduado em Sistemas
de Informação, vivo em Fortaleza, no Brasil,
onde trabalho na T Engenharia e Soluções.

pelas saudades do que tinha encontrado por
lá e estava deixando, hoje vejo que chorei
também pelo que pudemos aprender, e
poucos têm essa oportunidade.

A segunda visita de estudo em que participei
foi a Cantanhez. Enquanto que a visita a
Jeta foi um momento de “descobrimentos”
para mim, se eu fosse escolher uma palavra
para definir a visita a Cantanhez, seria
“valor”. Uns tempos atrás, li num livro
esta frase: “As pessoas cínicas sabem
tudo acerca de preços, mas nada sobre
valores.”. Posso dizer que só sei hoje o
significado dessa frase devido à minha
segunda visita de estudo. Em Cantanhez
aprendi e conheci o valor do meu país.
A minha primeira visita de estudo foi
Poder ver de perto a luta e as conquistas
à ilha de Jeta, na época estudava na 9.ª
dos produtores rurais, me ensinou o sentido
classe no Liceu João XXIII, e tinha 17
da palavra “valor”. Lembro-me que antes
anos. A experiência foi além das minhas
de ir para Cantanhez, eu só queria saber
expectativas. Conhecer uma realidade com
de comer “arroz perfumado”, mas lá, pude
a qual nunca tive contato, poder acampar
provar e começar a valorizar o que era
com outros alunos e amigos sob um céu
nosso, comecei a comer “arroz de pilão”.
limpo e inundado de estrelas… compartilhar A segunda visita me permitiu ganhar uma
com eles, numa roda, os ensinamentos e
compreensão maior sobre a palavra valor
conhecimentos que havíamos adquirido
e tudo que está implicitamente ligado a ela
durante o dia, eram sempre momentos
(como o respeito, a importância da natureza
bem animados. A visita a Jeta me permitiu
e da cultura). Hoje, muitas vezes, quando
conhecer um pouco mais da Guiné-Bissau,
converso com amigos e colegas brasileiros,
pois na época eu sabia mais da história
falo sempre da experiência que ganhei na
de Portugal do que do meu próprio país.
minha ida a Cantanhez. “Kil ki di nós ten
Me permitiu descobrir uma Guiné-Bissau
balur”!
maravilhosa que eu desconhecia até o
momento.
Meu ingresso na GNT se deu um pouco
após minha primeira visita de estudo, em
O marco da ida a Jeta para mim,
2005 e fui membro ativo até janeiro de
fica numa frase proferida pelo então
2008. Minha maior motivação para aderir
Régulo, em resposta a um aluno que lhe
ao grupo foi o meu amigo Nbussum, que
perguntou “Tiu, kê mundu muda disna
falava frequentemente da GNT, da qual ele
di bu tempu?”21 ao qual ele retorquiu
fazia parte, e isso me fascinava. Já desde
prontamente “Inkuantu sol kontinua na
aquela época queria poder deixar alguma
nansi dê ladu, i ka na ki utru ladu, mundu
marca em meu país, e a GNT foi e é a forma
ka muda. Pekaduris ku muda.”22 Essa frase acertada para isso. Pude participar de várias
me marcou até hoje, pois foi um divisor
atividades e iniciativas do grupo, mas duas
de águas, uma lição que carrego até hoje.
me marcaram profundamente. A primeira
E na volta para casa, chorei, não apenas
foi o programa radiofónico Inter-Jovens, um
Participei em duas visitas de estudo
promovidas pela Tiniguena. O que motivou
o meu interesse foram amigos próximos
que já haviam ido a alguma visita, e que
me falavam das suas experiências. Ainda
hoje me lembro de como os olhos do
Midana Nbussum brilhavam quando me
contava suas vivências nas visitas e no
mundo do ativismo que estas lhe tinham
proporcionado.

21. Tio, o mundo mudou desde o seu tempo?
22. Enquanto o sol continuar a nascer deste lado e não do outro, o mundo não terá mudado. As pessoas é que mudam.
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programa ímpar que me ensinou tanto, e me
permitiu levar notícias, alegrias, cidadania
e conscientização ambiental a uma parcela
da população guineense. Lembro-me que
uma tia minha não perdia uma edição
do programa, e sempre me ligava após as
emissões para me dizer que tinha escutado
e o que tinha achado. A segunda foi
uma visita que fizemos a Cacheu, para

do mundo. Hoje conto com a minha
empresa, na qual tenho um guineense e três
brasileiros que trabalham comigo, para a
prestação de serviços na criação de sistemas
web e mobile app. E sou Scrum Master de
uma equipa de funcionários da empresa
de energia italiana ENEL, ajudo a equipa
a otimizar seu tempo com planejamento
e métodos para a realização das suas
atividades.

“A
 visita a Jeta
permitiu-me descobrir uma
Guiné-Bissau maravilhosa
que eu desconhecia. ”

A minha vivência na Tiniguena e na
GNT formaram boa parte da pessoa
que sou hoje. As visitas de estudo
nas quais participei, me permitiram
conhecer meu país e algumas de suas
necessidades e com isso em mente
escolho projetos nos quais trabalhar.
Aceitei a proposta de trabalhar no
Banco do Nordeste do Brasil com o
levantamento de receitas culinárias, para um intuito de conhecer o seu programa Credilivro que iria ser produzido pela Tiniguena. amigo, e ver como isso poderia ser aplicado
Sem a GNT, eu não teria essa oportunidade na Guiné-Bissau.
de conhecer um pouco mais sobre os
saberes e sabores culinários, e ainda visitar
Fiz grandes amizades na GNT e até hoje
uma região do meu país que não conhecia.
mantenho contato com alguns, em especial
Participar das diversas atividades me
com o Miguel, por ser uma das poucas
permitiu desenvolver boa parte da minha
pessoas hoje em Bissau que me inspira.
personalidade hoje. Me levou a conhecer a
Uma das características mais comuns
realidade do país e a ter uma visão macro e que tenho visto em boa parte dos que
crítica das coisas. Permitiu que eu pudesse
passaram pela escola da GNT, é não se
cada vez mais interagir com a cultura
conformarem, e continuarem dinâmicos e
nacional e a natureza.
não se acomodarem. A pessoa aprende a
ter voz, a ser coerente. A GNT me ensinou
Fui para o Brasil prosseguir os meus estudos a ter dinamismo, a ser analítico e a não
em 2008, onde tenho trabalhado com
me conformar. Me ensinou a questionar o
desenvolvimento de software/aplicativos
porquê das coisas. E ainda existe um longo
desde 2010. Em 2011, fui trabalhar numa
caminho para a GNT, muitos
fábrica de software, onde programava
ainda têm a aprender com
sistemas sob demanda. Em 2014 decidi
ela.
abrir a minha própria empresa com um
sócio brasileiro. Mas ainda tenho prestado
serviços para algumas empresas, como
programador e, em 2018, pude trabalhar
no Banco do Nordeste do Brasil, num
dos maiores programas de microcrédito

João Betame de Sá Teixeira
Fortaleza, décembre 2019
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E

u chamo-me Baónandje António Silva
Biaguê, tenho 27 anos, sou jurista
de profissão, trabalho como Especialista
de Comunicação no Projeto UE-ACTIVA
financiado pela União Europeia. Sou solteira,
não tenho filhos, resido em Bissau.
Participei na visita de estudo às Matas de
Cantanhez, em 2007, tinha 14 anos e estudava
a 8.ª classe no Liceu João XXIII. Assim que
soube da visita de estudo quis participar,
porque gosto muito de assuntos ligados ao meio
ambiente e com a visita poderia aumentar o
meu conhecimento nesta área e ainda conhecer
melhor o meu país. Felizmente fui selecionada
para participar e assim pude ter a incrível
oportunidade que mudou a minha vida! Com
a visita pude constatar que nós temos uma rica
biodiversidade, mas todos nós devemos nos
engajar na sua proteção e conservação. Uma
das coisas que mais me marcou então foi o
passeio que fizemos pelas matas de Cantanhez.
Foi-nos explicado a sua utilidade para a
farmacopeia tradicional e como várias espécies
ali existentes são usadas para tratamento
de diferentes doenças. A experiência vivida
durante a visita aumentou o meu interesse pela
natureza e pela cultura do meu país, tanto que
quando fui para a faculdade optei por fazer o
ramo do Direito do Ambiente.
Entrei para a Geração Nova da Tiniguena em
setembro de 2007, Participei nas suas atividades
até 2018, depois ficou difícil, por motivos
profissionais. Entrei para o grupo porque queria
aprender e dar a minha contribuição para o
meu país. O programa radiofónico da GNT,
Inter-Jovens, é sem dúvida a atividade que mais
me marcou, permitiu-me desenvolver as minhas
capacidades, deu-me uma desenvoltura que
não tinha antes. O Inter-Jovens era a principal
ligação da GNT com a juventude guineense
e a sociedade em geral, era como uma porta
que se abria aos sábados para que as pessoas
interessadas pudessem entrar para o mundo da
Geração Nova da Tiniguena. As competências
que adquiri na GNT são muitas, mas destaco

“ A GNT permitiu–me viver
uma adolescência e parte da
juventude muito boa. ”
estas: maior sentido de responsabilidade e
engajamento com o meu país, capacidade de
trabalhar em equipa e sob pressão, capacidade
de comunicação, de aceitar críticas e de
melhorar. E mais, aprendi a argumentar e a
defender os ideais em que acredito, aprendi
a não ser conformista perante situações
que precisam de ser mudadas e desenvolvi
capacidades de liderança.
Os ensinamentos que colhi na GNT moldaram
o que sou hoje e estão refletidos na minha
atividade profissional. Trabalho atualmente
como especialista de comunicação num projeto
da União Europeia ligado à agricultura.
Desempenho esta função graças às formações
e experiências adquiridas na GNT para
a produção e apresentação do programa
radiofónico Inter-Jovens. E num futuro
próximo, quero fazer um mestrado em
Direito Ambiental.
A GNT é sem dúvida uma escola para a vida!
Permitiu–me viver uma adolescência e parte da
juventude muito boa, conheci pessoas incríveis,
criámos laços de amizade e alguns mantiveramse até hoje. Eu tive esta incrível
experiência, quero
que outras pessoas
a tenham também,
por isso, defendo
a continuidade da
GNT!

Baónandje A. Silva Biaguê
Bissau, dezembro de 2019
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E

u sou Leodinilde Pinto Caetano,
tenho 26 anos, sou solteira e residente
em Presidente Prudente, no Brasil. Sou
licenciada em Agronomia pela Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB) e atualmente
estou a fazer um mestrado em Geografia
Agrária, na Universidade de São Paulo
(UNESP).

interessante, principalmente porque eu
nunca tinha participado em algo semelhante
e queria muito ir. Fiquei muito feliz quando
soube que participaria. Quando chegou o
dia, a gente viajou, e tive a oportunidade
de conhecer pessoas novas e fazer amizade
com adolescentes da minha idade de outras
escolas, que, se não fosse a visita, eu teria
menos chances de conhecer.

Durante a visita, tínhamos companhia de
monitores que eram da Geração Nova da
Tiniguena, que nos explicaram os objetivos
e como funcionava o grupo, e que a visita
era o primeiro passo a dar para ingressar
na GNT. Eu me interessei, candidateime e fui aceite como membro. O que
realmente me prendeu à GNT foram o
programa radiofónico ‘’Inter-Jovens’’ e a
minha participação na Escola Nacional de
Voluntariado realizada em Gabú no ano
seguinte à minha adesão. Conheci ali muitas
pessoas diferentes e tive a oportunidade
de participar na minha primeira oficina
de estudo, tendo feito parte do seu
secretariado. Ganhei muita experiência para
uma adolescente de 15 anos ‘’na GuinéBissau’’ o que me incentivou a participar
mais no grupo, me fez crescer
como pessoa e interessar-me pelo
associativismo. Assim, participei
na fundação da Associação Juvenil
para Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos e fui um dos membros
fundadores do Grupo dos Estudantes
Guineenses do Curso de Agronomia
na UNILAB. Toda essa experiência
fez brotar em mim a capacidade de não me
limitar a uma só tarefa ou função. Associei
a minha participação cívica na GNT com os
meus estudos no liceu, procurando sempre
incentivar os meus próximos e conhecidos
a organizarem-se em coletivos, focando-se
na busca de mais conhecimento e formações
complementares, em temáticas várias, tanto
cívicas, como ambientais ou profissionais.

A visita marcou-me muito. Pela primeira
vez vi vários macacos de diferentes cores,
idades e famílias, vi uma mata densa que
eu nem sabia que existia, ao mesmo tempo,
conheci o régulo do povo Nalu, vi a vida
harmoniosa entre homem-natureza de
pessoas que nunca leram David Harvey…
Tudo isso me permitiu valorizar, desde
então, a cultura guineense, o saber empírico
e as opções de vida dos camponeses.

Sou agrónoma de formação, e quem me
motivou a cursar Agronomia foi o Eng.º
Nelson Tavares, que nos acompanhou na
visita às matas de Cantanhez. Ele explicounos o papel do agrónomo na sociedade, a
sua importância para o desenvolvimento
rural, desconstruindo assim a ideia
de desenvolvimento que aprendemos
formalmente, mostrando-nos o quão
sábios e resilientes são os camponeses e

Em 2007, tinha 14 anos e estava no
7.º ano, no liceu João XXIII, quando
participei na visita ao Parque Nacional
de Cantanhez organizada pela Tiniguena.
Seus representantes foram à minha turma,
explicaram que seria uma visita de estudo
ao interior do país e que haveria alunos
de outras escolas. Achei a ideia muito

“A
 GNT não é só uma
escola da vida, ela é um
estilo de vida.”
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a agricultura que praticam, e como um
agrónomo consegue verificar isso. Naquela
altura decidi que eu também seria agrónoma
e quando surgiu a oportunidade de fazer
agronomia não duvidei. A minha opção foi
para apoiar os pequenos agricultores e não
as agroindústrias manufaturadas. Nesse
percurso, decidi fazer um mestrado em
Geografia Agrária para entender melhor os
paradoxos do mundo rural, isto é, não ser
só uma técnica da área agronómica, mas
dominar as teorias que levam a entender
o mundo rural e as transformações que
ali se operam. Assim, o meu projeto de
mestrado incide sobre as transformações da
agricultura na Guiné–Bissau e seus impactos
na soberania e segurança alimentar da
população.
Tendo tudo isto em conta, para mim, a
GNT não é só uma escola da vida, ela é
um estilo de vida. Acho que os que viveram
e conviveram muitos anos na GNT têm
muitas características em comum, como

a militância cívica, o distanciamento
político-partidário, a vontade de participar
ativamente nos locais onde se encontram…
Tudo isso nos identifica, cria vínculos entre
nós e interesses semelhantes, o que está na
base das amizades tecidas e que carrego
até hoje. A GNT forma jovens que são
multiplicadores dos valores da conservação
ambiental e lhes permite (no meu caso
permitiu-me) ter uma visão holística de
uma sociedade complexa, e mostrar que
não é só através de partidos políticos que
podemos contribuir. Isso faz com
que um número crescente de
jovens se vão juntado às
organizações da sociedade
civil, e fazendo aumentar
no país o número de
cidadãos críticos e ativos
em muitas vertentes
da atuação destas
organizações.

Leodinilde Pinto Caetano
Presidente Prudente, 30 de novembro de 2019.
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O

meu nome é Luana Pereira, tenho
26 anos e uma licenciatura em
Relações Públicas e Publicidade. Neste
momento estou na Suécia no primeiro ano
do meu mestrado em Comunicação para
o Desenvolvimento, na universidade de
Malmö.
Participei em três visitas de estudo como
aluna. A minha primeira visita foi às
florestas de Cantanhez, no sul da Guiné, em
2007. Tinha 14 anos e estudava na escola
SOS. Das visitas seguintes, a Formosa e a
Pecixe, participei como aluna do Liceu João
XXIII.
Lembro-me de ter questionado a diretora da
escola na altura incessantemente sobre quais
alunos tinham sido escolhidos. Eu queria
participar da visita para conhecer a Guiné
para a qual tinha regressado após 8 anos a
viver em Portugal. Queria explorar o que
o interior do país tinha para me oferecer,
e estava surpresa que houvesse uma
organização ambiental disposta a levar-me a
mim e a outras crianças.
Na minha memória, Cantanhez ficou
marcado como um lugar de paz e
harmonia entre as populações e a floresta.
Recordo o cuidado e paciência do nosso
guia ao mostrar os diferentes trilhos, as
plantas úteis e as perigosas. Recordo o Sr.
Pedro Quadé, sempre à cabeça do nosso
cortejo, incitando-nos a prestar atenção
e a respeitar o que estava à nossa volta.
Lembro-me do quão pequena a imponência
da vegetação me fazia sentir. Do cheiro
limpo do ar à nossa volta. Também me
lembro do isolamento causado pelas más
estradas e pela falta de transporte fluvial de
qualidade. Do prejuízo que o isolamento
trazia aos agricultores e às suas famílias,
as dificuldades por eles enfrentadas para
aceder a direitos básicos como a educação e
a saúde.
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Apesar das dificuldades por eles enfrentadas, os
habitantes das tabancas do sul receberam-nos
bem. Música e dança, conversas e brincadeiras.
A visita permitiu conhecer a riqueza cultural
e étnica, histórica e ambiental, de um país
do qual estava acostumada a ouvir chamar
‘pobre’. Os 7 dias passados longe da capital
não me dececionaram. Pelo contrário, atiçaram
em mim a vontade de saber mais sobre toda
essa riqueza e, talvez um dia, ter um papel
na sua valorização. Voltei a Bissau e a casa
incentivando a todos que consumissem arroz
de pilão e cuidassem melhor do meio ambiente
urbano. Ainda hoje, visitar cada uma das zonas
protegidas e parques nacionais da Guiné-Bissau
é um item importante na minha lista de desejos.
Ingressei na GNT meses depois da minha
primeira visita. Participei ativamente das
atividades até partir para a minha licenciatura,
em 2011. Passar da visita de estudo para a
GNT foi uma transição quase que natural.
Identificava-me com as causas defendidas
pelo grupo – ainda me identifico – e tivemos
connosco na visita membros da GNT que
nos souberam cativar (a Mary Fidélis, o João
Bitam, o Jaime Katar).
A atividade da qual mais participei foi o
programa radiofónico Inter-Jovens. Era uma
atividade semanal contínua que exigia a nossa
presença constante na sede da Tiniguena para
preparar o programa. O Inter-Jovens exigia
também que pesquisássemos sobre os temas
a apresentar e entrevistássemos pessoas de
interesse para cada semana. Hoje posso dizer
com confiança que percebi como funciona uma
estação de rádio e que conseguia trabalhar
numa redação, antes que a minha formação
superior me ensinasse a fazê-lo.
Também me lembro da organização de dois
fóruns juvenis, um sobre o envolvimento da
camada juvenil com a droga, e outro sobre a
imigração clandestina que punha em risco a
vida de muitos jovens guineenses. Na altura,
a discussão desses temas por entre a camada
juvenil foi pioneira e, em conjunto com o
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“ O lema Conhecer para amar, amar para proteger
não fazia sentido quando eu tinha 14 anos. Neste
momento, é uma lição entranhada em mim! ”
programa radiofónico, acredito que ajudou
a definir novas correntes de pensamento por
entre os participantes e ouvintes. Permitiu a
mim também, saber mais sobre assuntos que
afetam a nossa sociedade.
Durante um período, cheguei a ser
Coordenadora Júnior da GNT, junto com
o Ruben Turé. O título vinha com um
acréscimo de responsabilidade mas, em
boa verdade, na GNT todos tínhamos
responsabilidades. A organização
reforçou em mim valores de autonomia,
responsabilização, democracia e justiça
no meio de um ambiente de descontração
e camaradagem. Ofereceu-me uma rede
enorme de amigos, parceiros e mentores em
diversas frentes e uma maior capacidade de
enfrentar desafios e dificuldades de cabeça
erguida e com boa disposição.

Com a participação no grupo e a
colaboração da Tiniguena tive acesso a
um universo de informação sobre o país
e a confiança de que é preciso defender o
nosso património. O lema ‘conhecer para
amar, amar para proteger’ não fazia sentido
quando eu tinha 14 anos. Neste momento,
é uma lição entranhada em mim e sinto
que o meu percurso na GNT me forneceu
ferramentas para a poder realizar.
Terminada a minha licenciatura, a única
certeza era que queria voltar à Guiné.
A Tiniguena aceitou a minha candidatura
para lá estagiar e, mais tarde, passei a
desempenhar as funções de Assistente para
a Comunicação, Juventude e Cidadania.
A minha estadia de quase três anos ajudoume a escolher a minha área de mestrado.
Durante esse período, tornei-me membro
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de uma ONG, InnovaLab, para a promoção
do desenvolvimento tecnológico e do
empreendedorismo juvenil na Guiné-Bissau.
Colaborei na organização e enquadramento
de duas visitas de estudo, a Farim e a Buba,
e foi a minha vez de acompanhar dois
grupos de jovens alunos na sua descoberta
do nosso património. Participei ainda na
organização da Festa do Peixe, por três
vezes, uma celebração dos sabores da Guiné
e do dia do Consumo Nacional.
Atualmente, na Suécia, sou membro da
associação de Relações Internacionais da
universidade de Malmö. Participo também
nas Fridays For Future, uma iniciativa
juvenil em que alunos de liceus e escolas
do ensino básico fazem greve todas as
sextas-feiras para protestar contra a crise
ambiental e a inação dos seus governos.

suportar aquilo que queremos defender, então
continuo perseguindo esse conhecimento para
eventualmente o investir no meu país.
A ‘escola’ da GNT formou muitas gerações.
Acredito que a formação da GNT nos
forneceu a todos com um código de valores e
uma persistência na sua defesa que nos ajuda
a alcançar o sonho de uma Guiné melhor,
mais sabi para todos.
Cada um de nós sonha e tenta realizar à
sua maneira, mas acredito que o sonho
é o mesmo. É esse sonho que mantém as
diferentes gerações da escola unidas e nos
encoraja no nosso trabalho.

A GNT ensinou-me a defender aquilo
em que acredito. Eu acredito na defesa
do meio ambiente, no feminismo, na
igualdade de direitos e na justiça social.
Ensinou-me também que não basta
acreditar, é preciso conhecimento para

Luana Pereira
Malmö, 23 de novembro de 2019
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Afetos e lembranças avulsas da GNT
(2.ª parte)

Curiosamente, passados que foram
dez anos, mais exatamente em
2007, novamente num dos meus
“regressos definitivos” à terra natal,
a Tiniguena voltou a interpelarme para uma visita de emulação
patriótica a Cantanhez. Na altura,
estava já eu a ajudar o Pepito e a AD
(Acção para o Desenvolvimento) a
montar o Colóquio Internacional de
Guiledje, aliás, no âmbito da qual
calcorreei a quase totalidade das
tabancas da zona de Quitafine e de
Cubisseco. Entusiasmado, recolhi ali
depoimentos, realizei entrevistas, travei
conhecimento e amizade com antigos
combatentes, e, mesmo com heróis
vivos da luta de libertação22. Revisitei,
outrossim, os contornos geográficos do
teatro de operação que serviu de base
à guerra de libertação, visando a sua
reconstituição histórica.
Pusemo-nos, entretanto, a caminho
do mítico Sul, eu e a Augusta
Henriques. Após termos desfiado
abundante cavaqueira durante a
agradável viagem, chegámos enfim
a Cantanhez, secundando-nos quase
imediatamente da comitiva da GNT.
Foi novamente o emotivo reencontro
e o recomeço de imensa parole. Dir-

se-ia que tanto a sofreguidão da GNT
como o meu excessivo entusiasmo pela
partilha jaziam aí frescos, ali mesmo no
lócus da guerra de libertação. Da minha
parte, estas circunstâncias determinaram
que a abordagem fosse fílmica, para
facilitar quer a exposição quanto a sua
apropriação. Assim, tim-tim por timtim, gesticulando q.b. e utilizando até
mapas, para além da solenidade de uma
linguagem que o assunto requeria, prendi
por horas a fio a atenção cada vez mais
curiosa dos meninos da GNT.
Entre outros importantes poisos,
discorri acerca da maior genialidade
militar de Amílcar Cabral que consistiu
na inteligente criação de um corredor
de abastecimento e infiltração que,
irradiando de Candjafra (Guiné-Conacri),
adentrava o território da então Guiné
Portuguesa, permitindo assim esse
vaivém o tráfego de armas, munições e
víveres para todo o teatro de operações,
absolutamente necessários ao esforço
de guerra. Expliquei-lhes que este
corredor que perpassava igualmente
por localidades como Kadinié, Simbeli e
Kambera, desembocava no território da
então Guiné Portuguesa nas imediações
de Nhacobá, atravessando igualmente o
célebre Fogão de Adão23.

22. Todo esse extenso material áudio e vídeo, encontra-se sob guarda dos serviços audiovisuais da AD.
Inicialmente, a ideia era colocar esse material à disposição do museu da luta de libertação nacional em
Guiledje.
23. Fogão de Adão era uma clareira aberta em plena floresta que se localizava nas imediações de Balana
Cinho, onde as populações civis que transportavam armas, munições e víveres paravam para o
necessário e descanso, tanto na ida como na vinda. O nome ficou célebre porque o Adão, o cozinheiro
da clareira, era exímio.
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Discorri seguidamente no facto deste
corredor ter ganho diversas denominações
toponímicas ao longo da guerra, devido
à cada vez mais central importância
estratégica que foi assumindo. Para
os independentistas, era o Corredor
de Guiledje ou o Caminho do Povo,
justamente porque era ali que os civis das
zonas circundantes (sob o controlo do
PAIGC) transportavam armas, munições e
víveres, com assinalável perda, sobretudo
em vidas humanas. Para os tugas, era o
Carreiro da Morte, pois eram ali o palco
de constantes e violentos recontros entre
os bi-grupos do PAIGC com os tropas
tugas do aquartelamento de Guiledje ou
com destacamentos dele dependentes. Os
primeiros com a missão de proteger os
civis no vaivém que faziam através

Leopoldo Amado,
historiador

Abidjan, 1 de fevereiro de 2020
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do carreiro, enquanto que os segundos a
missão contrária, isto é, a de impedir este
tráfego.
Sempre em tom fílmico, os meus
interlocutores apropriaram-se do facto
de que o vaivém pelo corredor era feito
de forma estóica e com um alto sentido
de sacrifício. E o “filme” que os meus
meninos viam enquanto com eles falava,
era certamente do género épico, isto é,
uma narrativa de dimensão épica, própria,
portanto, do ciclópico sacrífico que jaz
ontem e hoje no Caminho do Povo. Para
ilustrar o grande sentido de devoção à
causa, contei-lhes que eram entregues
mortalhas aos civis para, em caso de grave
ferimento, terem ainda tempo de, com
alguma dignidade, preparem eles próprios
os seus derradeiros rituais fúnebres.
Com efeito, eram sistematicamente
atacados, tanto por tropas tugas, aqui
e acolá emboscados, porque apeados,
como também pelos bombardeamentos
da aviação do Exército português, tanto
a montante como a jusante do corredor.
Lembro-me também que visitámos de
seguida outros lugares evocativos da luta
de libertação dos quais ressalta a Barraca
de Osvaldo Vieira e alguns trilhos por
onde os combatentes do PAIGC faziam a
“cambança” do rio Cumbidjā para Cacine
e imediações, estendendo-se assim o esforço
de guerra às zonas limítrofes da fronteira
sul com a Guiné-Conacri (Gadamael,
Balana, Campeane e Bedanda), com
objetivos claros de isolar o aquartelamento
de Guiledje e assim privá-lo de reforços
em caso de ataque concentrado de forças
nacionalistas24.

Matas de Cantanhez

Cumprimos assim a nossa missão de
mostrar à GNT a importância do sacrifício e
da determinação como fatores de motivação
durante a luta de libertação nacional e, mais
importante ainda, como é que um exército
regular de não mais de 5000/6000 homens
em armas foi capaz de enfrentar e vencer
um poderosíssimo exército colonial que, no
pico da guerra, atingiu a cifra de 42.000
homens em armas. Como quer que seja, na
nossa interação com a GNT, ficou patente
que a determinação e o sacrifício eram e
ainda são a chave do sucesso. Que o foi
durante a libertação nacional e que haveria
de o ser novamente, hoje que nos são mais
uma vez exigidos esforços hercúleos em
matéria de promoção do desenvolvimento
socioeconómico do país. Apenas por isso,
quanto mais não seja, terá valido a pena a
intensa interação com a GNT.
Alguns anos depois, vim a encontrar como
alunos meus muitos dos elementos da
GNT, tanto no Liceu Nacional Kwame
N’Krumah, como na Escola Portuguesa
de Bissau. A familiaridade cúmplice
que tecemos nas duas visitas, embora
intercaladas por dez anos, acabaram por
reaproximar-nos, permitindo-nos assim a
reinvenção de uma pedagogia de afetos que,
sem abrandar com a exigência extrema de
um ensino e uma aprendizagem de rigor,

acabou por se revelar um sucesso, tornando
assim os meus alunos e alunas (grande parte
então da GNT) em mulheres e homens
preparados para o devir de suas carreiras,
emergindo então no panorama social da
Guiné-Bissau uma mão-cheia de jovens
promissores. Na realidade, eram e ainda são
eles a minha alegria, o meu orgulho e, no
limite, o meu gáudio. Separamo-nos depois,
mas como que por mística consentida,
encaramos todos a separação como um
desafio a vencer. Mutatis mutandi, parece
que o cumprimos, de alguma forma.
Alegra-me até hoje vê-los juntos, pois
continuam a estar muitas vezes juntos.
Alegra-me também saber que são hoje
senhoras e senhores com um papel social
ativo e de alto gabarito, em quase todas as
esferas da vida nacional. Alegra-me mais
ainda saber que, enfim, estas ex-meninas
e ex-meninos não enjeitam a mínima
oportunidade de sempre se alinharem
com os valores da recuperação de fraturas
sociais, da valorização da nossa terra, da
dignidade, da solidariedade e, finalmente,
da muito almejada paz social.

24. Com os mesmos fins, durante a guerra de libertação, o PAIGC procedeu quase sempre a destruição das seguintes
pontes e pontões: ponte do rio Bendugo, entre Guiledje e Gadamael; ponte do rio Moreburum, na estrada para
Bedanda; ponte do rio Balana, no itinerário de Quebo; diversos pontões destruídos, entre Guiledje e Gadamael.
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M

eu nome é Erikson Mendonça,
tenho 28 anos, formei-me em
Direito na Faculdade de Direito de Bissau
e atualmente trabalho na Tiniguena
como Assistente Técnico para o Direito
das Comunidades e Monitorização dos
Recursos Naturais. Sou solteiro e sem filhos,
vivo em Bissau.
O meu primeiro contato com a GNT e a
Tiniguena não foi pela via “tradicional” das
visitas de estudo, pois não fui a nenhuma
enquanto aluno, apesar de me ter envolvido
mais tarde na preparação de algumas
visitas, como monitor. Eu morava no bairro
Belém, na rua que dá acesso à Rádio Jovem,
onde passava o Malam Cassamá, na altura
coordenador do programa radiofónico

Foi assim que comecei a frequentar a
Tiniguena, em 2006, para assistir às
reuniões do Inter-Jovens. Eu estudava no
Liceu João XXIII, onde também estudavam
muitos membros da GNT e da equipa do
Inter-Jovens. Eu olhava para eles e dizia
para mim mesmo que também posso ser
apresentador do programa como eles. Na
altura, os membros da GNT se destacavam
na escola, não só nas notas de
aproveitamento, mas quase
todos eles tinham muita
facilidade de comunicação e de
relacionamento com os colegas,
além de serem muito criativos.
Parecia que tinham uma
personalidade mais forte que os
outros alunos do mesmo nível.

“O
 s membros da GNT se
destacam pelas ideias que
defendem, pela dinâmica
que imprimem, pelo modelo
de liderança servidora
e pelo compromisso que
demonstram. ”

Eu acho que sempre tive
consciência cívica, aquela
vontade de participar em ações
cívicas; o que me faltava era o
espaço, que depois encontrei nas
atividades da GNT. Eu tinha
Inter-Jovens. Eu gostava muito do programa consciência de que as coisas estavam mal.
e era um ouvinte assíduo. Quando ele viu o Morava numa rua do bairro Belém que,
meu interesse, convidou-me a fazer visita à
quando chovia, era intransitável. Naquela
equipa do programa e aceitei logo! Apesar
época, às vezes estávamos na aula, mas a
de ser muito tímido, de ter medo de falar
maior parte dos miúdos da nossa idade
em público e dificuldade em expressar as
não podiam ter aulas por causa da greve
minhas ideias, queria muito fazer parte da
nas escolas públicas. Eu percebia que
equipa.
isso não era justo, mas não sabia como
podia ajudar. Pensava que competia aos
governantes resolverem esse problema.
Mas tudo o que estava a acontecer me
inquietava. O ingresso na GNT permitiu-me
ter melhores informações e proporcionoume o espaço para fazer a diferença e
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motivar outros jovens. Havia uma certa
rebeldia ou raiva em mim pelo estado das
coisas e nunca pensei na minha parte de
responsabilidade naquilo que se passava,
pois era menino. Foi na GNT que descobri
que não há idade para contribuir, que
todos nós temos responsabilidades para
com o país. Aprendemos na GNT a não
viver ou trabalhar só para o nosso bemestar e dos nossos próximos, mas trabalhar
para o bem-estar de cada guineense e do
país. Por isso, os membros da GNT seja
onde estiverem envolvidos, se destacam.
Não é porque estão sempre no topo da
hierarquia, mas pelas ideias que defendem,
pela forma de encararem cada situação,
pela dinâmica que imprimem, pelo modelo
de liderança servidora e pelo compromisso

Erikson Mendonça
Bissau, 7 de dezembro de 2019

194

que demonstram em cada situação.
Esses atributos são característicos dos
jovens que tiveram a oportunidade
de passar pela GNT. Eu acredito que
se o país fosse capaz de produzir um
modelo de orientação e formação dos
jovens, não tem de ser uma cópia da
GNT, teríamos hoje uma massa crítica
mais comprometida com os desafios da
nossa realidade, mais jovens dispostos
a agir e a enfrentar com integridade os
obstáculos para construir uma Guiné
que todos almejamos.
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O

meu nome é Didier Samir Monteiro,
sou formado em Gestão Financeira
e trabalho atualmente em Bissau, como
especialista de programas para a UNICEF
Guiné-Bissau. Sou solteiro, pai de três
crianças adoráveis.
Eu não tive a oportunidade de participar de
uma visita de estudo para depois entrar na
GNT. Curiosamente, o meu percurso acaba
por ser o inverso, primeiro entro para a
GNT, a convite da Binta Lopes Rodrigues,
que tinha participado na visita de estudo ao
Corubal e que era minha amiga e colega de
turma no Liceu João XXIII.
Entrei para a GNT como membro
simpatizante com 15 anos, estudava no
10.º ano. Nessa altura, pouco ou quase
nada sabia do associativismo e muito menos
sobre a proteção do meio ambiente. Anos
mais tarde, quando já era membro efetivo,
viria a ter a oportunidade de, primeiro
enquanto coordenador da GNT, participar
como monitor na visita a Farim e depois,
enquanto staff da Tiniguena, acompanhar
outras visitas de estudo. Penso que ao
participar nas visitas passei a compreender
o espírito que anima os membros da GNT,
todo o ambiente de camaradagem e de
aprendizagem é fruto da experiência de vida
que é a visita de estudo. A visita é a etapa
fundadora para qualquer GNT.
Entrei para a GNT em 1999 e continuei
ativo até 2004, altura em que saí da
coordenação do grupo e comecei os
meus estudos universitários. As minhas
motivações iniciais estavam mais ligadas à
curiosidade e à possibilidade de pertencer
a um grupo que fazia atividades à volta da
preservação do meio ambiente. Penso que
o que me manteve ligado à GNT é a noção
de que o nosso ativismo fazia e ainda faz
sentido e pode contribuir para a mudança
que queremos ver no nosso país.

Durante a minha passagem pela GNT tive
o privilégio de assistir à sua maturação:
passou de um grupo de adolescentes
ligados pelas visitas de estudo para uma
associação juvenil interventiva e com
pensamento próprio. A GNT desenvolveu
atividades incríveis tais como: Jornadas
de Reflexão, atividades de animação no
centro juvenil (que inspirou depois as
“Férias ao Vivo” realizadas em vários sítios
de Bissau), arborização, companhas de
cidadania pré-eleições, limpeza e pintura
do forte de Cacheu e da escola de Binta...
Estas atividades permitiram-me adquirir
habilidades e competências que depois se
revelaram úteis para a minha vida, entre
as quais capacidade de análise, de dialogar
em contraditórios, de organizar e expor
opiniões e ideias, etc.
A passagem pela GNT também incutiu
valores importantíssimos na formação da
minha personalidade, concretamente, o
respeito pela diferença e pela diversidade,
a luta pela excelência e pela integridade, o
acreditar na minha terra e na construção de
um futuro melhor e, sobretudo, os valores
da cidadania. A questão da proteção do
ambiente e dos direitos cívicos continua
no centro do meu papel enquanto pai e
profissional, tudo valores da GNT que
cresceram comigo e sempre estiveram
presentes nas minhas escolhas. Tenho ainda
mais certeza disso quando vejo os meus
colegas da GNT a reproduzirem os mesmos
padrões de comportamento e, não tenho
dúvidas de que são fruto da escola da GNT.
A Geração Nova da Tiniguena influenciou
a forma como éramos vistos nas nossas
escolas, nos nossos círculos de amizade e na
nossa família. Penso que havia uma certa
curiosidade sobre as atividades da Tiniguena
e, consequentemente, sobre o papel da
GNT. É através dessa curiosidade que
fomos discutindo nesses espaços as questões
relativas à proteção do meio ambiente e da
cultura, à cidadania.
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Urok como coordenador das atividades
da Tiniguena, onde permaneci durante
6 meses.

“ A cultura da excelência e
da transparência, do diálogo,
da franqueza e respeito pelo
outro, o acreditar na minha
terra, são valores da GNT
que trago comigo. ”

Deixei a Tiniguena em 2009, para
ir trabalhar para a SNV (ONG
holandesa) como Conselheiro Técnico
tendo sido posteriormente indigitado
Representante Interino, função que
exerci até o fecho da missão da
SNV no país, em 2014. Participei na
fundação da Organização Guineense
de Desenvolvimento – OGD da qual
sou Presidente da mesa de Assembleia
Geral. Em 2015 fui contratado pela
UNICEF Guiné-Bissau, onde trabalho
como Especialista do Programa de
Água, Saneamento e Higiene. Sou
membro da Tiniguena desde 2016 e,
em 2019, fui eleito Presidente do seu
Conselho de Administração.

Apesar dos nossos diferentes percursos
nos distanciarem fisicamente, guardo
comigo até hoje muitas amizades que
fiz na GNT. Porque são as amizades
que formam o verdadeiro laço que une
os membros da GNT, e um sentimento
de pertença a um grupo excecional.
Ainda hoje mantenho contacto
assíduo com muitos, dos quais citaria
Lembro-me de colegas da escola gozarem
o Domingos Correia, a Fanceni Baldé, a Andreia
comigo quando eu reagia ao ver alguém
Camará como as amizades que nasceram na
deitar lixo fora do balde. Acredito que isso
GNT e que ainda hoje são íntimas, para além
contribuiu em certa forma para melhorar o
de outras amizades. São pessoas com quem me
interesse, o conhecimento e a perceção que
identifico pela maneira de estar, pela seriedade
as pessoas tinham das questões ambientais.
com que abordam os problemas de sociedade,
pela busca incessante da excelência e porque
Desliguei-me da GNT e da Tiniguena em
todos acreditamos que um país melhor e com
2004, altura em que deixei o país para ir
futuro é possível. Penso que, de uma forma geral,
estudar no Senegal e voltei 3 anos depois.
é esse acreditar que caracteriza a contribuição
Curiosamente, comecei o meu percurso
que todos têm dado nos diferentes domínios das
profissional na Tiniguena, como Gestor no
suas vidas profissionais para que este país se
projeto Espaço da Terra e Assistente do
reencontre. Penso que existe um certo sentimento
Programa Juventude e Cidadania, no âmbito de que enquanto guineenses, profissionais e GNT,
do qual passei a trabalhar diretamente com precisamos de dar o melhor de nós e servir de
a GNT e acompanhei uma visita de estudo a exemplos positivos para a nossa geração e para a
Formosa. Mais tarde, fui colocado nas ilhas nossa sociedade.
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A maneira de ser GNT e de fazer ativismo
influenciou e muito a forma como hoje
exercemos as nossas profissões e somos
relevantes na transmissão de uma imagem
diferente do Guineense e do país. Isso
tem tido repercussões positivas. Quando
olhamos para o impacto do Domingos e
do Miguel em termos gerais, ou do Óscar,
da Andrea Djassi ou da Fanceni em termos
profissionais, só podemos concluir que, para
além de abrirem possibilidades e servirem
de exemplo, estão a transmitir uma imagem
positiva do país e a mostrar que é possível ir
além das nossas limitações atuais.
Na idade em que passámos pela GNT,
muitos de nós não tínhamos uma visão
sobre o nosso futuro, não tínhamos uma
ideia formada sobre os problemas que
o nosso ambiente e a nossa sociedade
enfrentam, não dispúnhamos de
enquadramento ou de formação em
habilidades para a vida. E é isso que a GNT
proporciona, o trabalho em grupo, o dar e
receber opiniões, a tolerância, a honestidade
o trabalho árduo para o alcance dos
objetivos e o primar pela excelência, são

coisas que não são ensinadas nas escolas
e que raramente se aprende no ambiente
familiar. E eu sou grato à GNT por ter
aprendido isso nessa escola da vida, por
ter ajudado a fazer a ponte entre a vida
de um adolescente vivendo num bairro
problemático numa família monoparental
(o meu pai já tinha falecido quando entrei
para a GNT) e o adulto, profissional e pai
que hoje sou.
Por tudo isso é essencial que a GNT possa
continuar, é importante que se continue
a enquadrar adolescentes e a produzir
cidadãos que se preocupam com o nosso
património natural e cultural e em serem
cidadãos exemplares, mas que,
sobretudo, conhecem e
amam esta terra.

Didier Monteiro
Bissau, dezembro de 2019
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P

ara analisar a experiência das visitas de estudo e da
Geração Nova da Tiniguena baseámo-nos em vinte e
duas entrevistas individuais conduzidas com base num
questionário-padrão. No caso específico da análise dos
impactos, consultámos ainda relatórios de avaliadores e outros
documentos dos arquivos da Tiniguena. Contudo, não podemos
aspirar à objetividade da análise, tanto mais porque as pessoas
inquiridas responderam às perguntas com base em memórias
antigas das quais parecem ter guardado apenas os aspetos
positivos e fascinantes. Para ilustrar as constatações e análises
apresentadas abaixo, iremos transcrever progressivamente
extratos dessas entrevistas.

As visitas: a magia da descoberta,
o encanto das amizades
A organização das visitas a sítios do
património nacional foi concebida e
implementada com base num conjunto de
escolhas cuja pertinência podemos analisar
a posteriori, elemento por elemento.
A escolha das crianças e adolescentes
que iriam participar nas visitas foi feita
baseando-se em critérios precisos definidos
pela Tiniguena. São, na sua larga maioria,
adolescentes oriundos de escolas privadas,
apresentando os melhores resultados
escolares, nomeadamente nas disciplinas
de biologia e língua portuguesa. Isso
pressupõe uma certa abertura de espírito,
uma curiosidade intelectual e interesse pelos
conteúdos educativos. A escolha da biologia
como disciplina de referência pressupõe
também um interesse pelas questões
ambientais.
A pré-seleção de bons alunos justifica-se
pelo facto de constituírem um terreno fértil
para semear conhecimentos e valores que
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serão capazes de transmitir posteriormente, ou na
base dos quais orientarão a sua vida pessoal e/ou
profissional. Além disso, ao oferecer aos melhores
qualificados a oportunidade de participar na visita
seguinte (as duas a três vencedoras do concurso
pedagógico, realizado depois da visita anterior,
podiam repeti-la mais tarde) reforçava-se a
qualidade do investimento, um pouco como se se
procedesse a uma seleção varietal de sementes.
Esta escolha foi questionada por alguns
testemunhos que lamentam o facto de não
terem sido selecionadas mais crianças de
escolas públicas, reduzindo assim a uma classe
privilegiada o impacto das visitas, e o trabalho
posterior no seio da GNT. Convém precisar,
no entanto, que o nível das escolas públicas
era particularmente fraco e afetado por greves
frequentes.
A escolha das idades, entre os doze e os quinze
anos, revelou-se determinante. Se reconhecemos
que a impregnação de comportamentos virtuosos
face ao ambiente se faz na infância e início
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da adolescência, a questão coloca-se de
maneira diferente quando dispomos apenas
de alguns dias para promover a descoberta
e o amor pelo património do seu país e
provocar nas crianças uma vontade de
contribuir para a sua preservação. A escolha
da adolescência revelou-se pertinente na
medida em que, nessa idade, o espírito está
aberto à novidade, à sede de descobrir o
mundo.
É uma idade em que se é idealista e se está
pronto a abraçar uma causa nobre:

“ A Tiniguena apanhou-nos
numa fase mais interessante da
nossa vida, na adolescência,
marcando-nos com uma visão
patriótica e comprometida
em torno de causas. ”
As motivações das crianças e dos
adolescentes para participar nas visitas eram
claras: tratava-se essencialmente de partir

à aventura com outros adolescentes e amigos da mesma
idade, e sem a presença dos pais. Descobrir territórios
novos com paisagens e modos de vida diferentes da capital.
Era também, e talvez sem o confessar a si mesmos, a
satisfação ou o orgulho pessoal de se ver selecionado e
sentir-se assim como fazendo parte de um grupo de eleitos.
Levar adolescentes a um lugar desconhecido, à aventura,
obriga-os a abrirem-se à novidade, impelindo-os a sair dos
seus hábitos, das suas certezas, da sua zona de conforto.
Abandonar o seu universo familiar – para a maioria limitado
a Bissau – dá-lhes maior disponibilidade para perceber
as diferenças relativamente às suas referências habituais,
e é com a consciência destas diferenças que eles irão ter
uma visão mais ampla do mundo. Na realidade, a visita é
concebida como uma espécie de iniciação:

“ Sem dúvidas as visitas de estudo foram um
verdadeiro ritual iniciático, uma “escola do
mato”, uma escola de vida essencial para a
consolidação da minha consciência ambiental,
a formação da minha personalidade. ”
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A adolescência é também uma idade em que a amizade
tem um papel preponderante. Para além do prazer que
proporciona, e todos os testemunhos insistem nesse facto,
a amizade cria um contexto de aprendizagem coletiva
alegre e estimulante, revelando-se como um fermento que
irá unir os jovens de um grupo em torno de ideias e valores
partilhados:

nacional, onde se concentram valores naturais
e culturais: ecossistemas preservados, ricos
em biodiversidade, habitados por comunidades
que mantêm íntimos laços com o seu
ambiente, gerindo as paisagens através de
modos particulares de exploração dos recursos
e acumulando saberes de grande valor.

“ (…) o que vivi nas visitas de estudo,
eu nunca vivi na minha vida até hoje.
Eram 5 ou 6 dias, mas de uma intensidade,
não há palavra para expressar o que
sentíamos. Nós éramos mais do que irmãos,
mais do que amigos, éramos companheiros,
companheiros de tenda, companheiros de
uma casa, e companheiros
filhos da Tiniguena. ”

A descoberta de meios naturais preservados
são momentos altos das visitas. Em muitos
casos essa descoberta é feita através de
paisagens como a floresta densa de Cantanhez,
os mangais do rio Cacheu ou as praias do
arquipélago dos Bijagós. Mas o que parece
marcá-los profundamente é a forte ligação que
os habitantes mantêm com a natureza e os
saberes que daí advêm:

Desejando mais tarde transmitir esta experiência, eles
tentarão recordar referências comuns à volta das quais
criaram as amizades. E, como veremos mais tarde, isto terá
uma incidência sobre a vontade posterior de se engajarem
no seio da GNT.
Os critérios de escolha dos sítios onde realizar as visitas são
claros. Trata-se, antes do mais, de hotspots do património

“ (…) estivemos na praia e o meu
colega Lazo foi picado por uma
raia. Foi um momento de terror:
sangrava e chorava muito… Até
que apareceu um pescador que
foi buscar nas redondezas uma
erva que mastigou e misturou
com cinza de tabaco e colocou no
sítio onde tinha sido picado. Três
minutos depois o Lazo
parou de chorar.”
“ Foi o guia que cortou
a liana. Para a nossa
grande surpresa saiu
água dentro da liana.
E nós conseguimos
beber aquela água.”
A observação da fauna
selvagem, golfinhos,
macacos ou pássaros, é
também um momento alto
das visitas. Entretanto, são
raros os testemunhos que
dão a entender, de maneira
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explícita, que os adolescentes integraram
noções de ecologia, que se aperceberam
das ameaças que pesam sobre o património
natural ou compreenderam as necessidades
da sua proteção. Nesta fase, eles estão
mais no encantamento da descoberta
do que numa tomada de consciência ou
compromisso com a causa da conservação
da natureza.
Os pequenos visitantes são instalados nas
tabancas, perto das comunidades. As tendas
são montadas à sombra de grandes árvores,
vai-se buscar água ao poço, partilha-se a
vida quotidiana da população durante alguns
dias. Os alunos da capital descobrem outras
formas de riqueza através das práticas locais
de utilização de recursos, dos saberes, de
novos sabores:

“ Sobre a culinária posso dizer
que o melhor peixe que já
comi em toda a minha vida
foi em Cufada, mesmo à beira
da lagoa, uma “bentana” que
parecia ter decidido me provar
que não há melhor paraíso
neste planeta que a Cufada.”

“ impressionaram-me as danças
noturnas dos Bijagós, a imitarem
diferentes espécies marinhas. ”
Ao mesmo tempo, e em contraste com a riqueza cultural
encontrada, eles tomam consciência das condições de
vida de uma grande parte da população, da pobreza das
tabancas:

“ Porém, havia várias dificuldades, sobretudo
com as mulheres, devido à ausência total
de Estado, chegando as mulheres a irem
dar à luz evacuadas em bicicleta. ”
“ Sempre achei que o “Palácio de Cristal”
que visitámos em abril de 1998 nas
Colinas do Boé, resumia bem a história
contemporânea da Guiné-Bissau: um país
de sonhos abruptamente interrompidos.
Aos 12 anos, o abandono de Lugajole, que
foi sinónimo de liberdade e de futuro, e
dos projetos hidráulicos do Corubal, que
contribuiriam para o desenvolvimento
industrial do país, cristalizavam para mim
as frustrações de toda uma geração. ”

Tudo lhes parece novidade
em comparação com
o seu mundo urbano
habitual e descobrem o
verdadeiro coração do
país. Eles ficam marcados
pela generosidade do
acolhimento que recebem
nas tabancas e são
sensíveis às diferentes
formas de expressão
cultural, especialmente nas
etnias animistas:
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A tomada de consciência destas injustiças é um elemento
recorrente nos testemunhos. Em comparação com as
temáticas ambientais, os adolescentes sentiram-se mais
preocupados com as questões sociais e culturais, o que
pode explicar-se pelo que facto de que, ao observaram
as condições de vida nas tabancas, puderam estabelecer
comparação com as suas próprias condições privilegiadas
de existência, como mostra o seguinte testemunho:

despertava a nossa curiosidade
em saber mais e mais... ”
Igualmente, a perceção das realidades
ambientais torna-se mais concreta, mais
física, em comparação com as aulas dadas
na escola. Aprendem o que é uma floresta
densa, não lendo um texto, mas percebendo
a espessura das sombras, as fragrâncias
vegetais, os movimentos dos macacos
saltando de ramo em ramo, ou o canto de
um pássaro:

“ À noite sentámo-nos com eles e partilhámos
as brincadeiras, mas ali já começávamos
a notar as diferenças: dessas crianças e
adolescentes, alguns apenas sabiam expressarse em crioulo e quase ninguém conseguia
“ Lembro-me também dos
construir uma frase em português. No dia
diferentes cheiros dentro da
seguinte fomos visitar a sua escola e foi
floresta. Era tudo tão mais
um choque: uma escola sem portas nem
intenso mas ao mesmo tempo
janelas, em terra batida, coberta de palha,
muito mais limpo do que em
alunos com bancos que traziam de casa e
Bissau. Gostei disso, dos sons,
uma única sala de aulas; tinham alunos com
e de quão vivo tudo parecia. ”
14 anos na 2.ª classe (eu tinha a mesma
bebem água de uma liana cortada
idade e estava no 8.º ano)… Quase que
por um guia da tabanca, descobrem o
não dormi nessa noite a pensar nisso. ”
.» A disparidade assim constatada fez emergir uma tomada
de consciência que os tocou pessoalmente. Isso poderá
explicar o interesse mais marcado por essas problemáticas
nos seus engajamentos posteriores.
A pedagogia das visitas oferece vantagens consideráveis
comparado com a aprendizagem no quadro escolar. As
explicações são mais vivas, acontecem na natureza, mais
perto da realidade. Mesmo as lições de história tornam-se
vivas. A história da luta pela Independência, contada no
coração das matas de Cantanhez tem uma outra dimensão,
tal e qual a história do país contada diante de edifícios da
época colonial:

“ Foi em Bolama que tive a melhor aula de
história com o meu professor de liceu, mas
que ele nunca tinha conseguido dar antes
na sala de aula. Era o Leopoldo Amado.
Conseguia narrar a história efetiva dos
povos e lugares de forma tão prática e
envolvente que cativava a nossa atenção e
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mangal navegando no labirinto dos canais
do rio Cacheu... Quando, mais tarde,
evocarem esses ambientes naturais, terão
instantaneamente referências vivas que
poderão reaver nas suas memórias.
Aquando das visitas, as crianças não se
contentam com o simples visitar, como
fariam os turistas. Os responsáveis da
Tiniguena, além de uma organização muito
planificada em termos da logística e da
segurança, fazem questão de transmitir o
melhor dos conteúdos possíveis, preparando
as visitas e os encontros, assegurando
o enquadramento dos conteúdos por
especialistas das diferentes temáticas,
organizando encontros com pessoas-recurso
locais:

“ Um caçador que nos mostrou
as pegadas dos animais e ao
mesmo tempo as plantas. Tivemos
um historiador connosco.
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Houve sempre
acompanhamento
pedagógico. Era algo
muito profissional.
Apesar de nos
estarmos a divertir
e de o ambiente ser
muito descontraído,
a verdade é que
eram aulas ”
Os testemunhos mostram
bem o impacto destas “aulas
particulares in vivo”. Eles
lembram-se das palavras
de Alfredo Simão da Silva
junto aos mangais, a ponto
de lhe chamarem, a partir
de então, “Alfredo mangal”.
Eles evocam com emoção
as aulas de história do professor Leopoldo
Amado ou de ornitologia de António Araújo
(ver nos seus testemunhos):

“ Foi igualmente nesse espaço
que tive a primeira aula sobre
as aves, a sua importância
e o significado de uma zona
húmida de importância
internacional. O encontro com
o ornitólogo António Araújo
foi o momento mais mágico
em Cufada onde aprendemos
o processo de anilhagem e fui
um dos quatro escolhidos para
soltar as aves já prontas para
as suas viagens. Guardo essa
imagem comigo até hoje. ”
Esse enquadramento não era apenas
garantido por investigadores ou técnicos
especializados, mas também, e não menos
importante, por elementos das comunidades

visitadas que serviam de pessoas-recurso. Isto fazia com
que os alunos de Bissau compreendessem a riqueza do
conhecimento local, assim como a dimensão cultural da
relação com a natureza. Os testemunhos evocam, deste
modo, momentos passados com artesãos, curandeiros,
caçadores e/ou pescadores. A personalidade do capitão
Justo, antigo combatente reconvertido em guarda da Lagoa
de Cufada, impressionou os adolescentes:

“ Foi a melhor fase da visita: o encontro com
o capitão Justo - um veterano da luta de
libertação que decidiu ficar na sua região
depois da independência para cuidar da lagoa
de Cufada, da floresta e dos animais que
lá habitavam ameaçados pela caça furtiva.
Justo era o símbolo de uma Guiné-Bissau
pelo qual os alunos estavam inspirados, dava
o seu tempo, a sua vida e a dedicação pela
Cufada e essa forma de estar marcou-me. ”
Os organizadores da Tiniguena fazem questão de intercalar
o tempo de descoberta com momentos de descontração e
prazer tais como os mergulhos no mar e o futebol. A estas
brincadeiras junta-se a alegria simples de acampar, de
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partilhar a tenda, de se encontrarem à volta da fogueira,
sob as estrelas… de rir e cantar, de acordar com o canto
matinal do galo. Vivem-se momentos inesperados, como o
encalhar do barco que leva as crianças à ilha de Bolama,
que poderia ter sido vivido como uma aflição, mas que
se transformou em momentos felizes, em recordações
inesquecíveis:

“ A última visita na qual participei, foi a de
Bolama e foi uma das mais emocionantes.
Nós passámos 8 a 10 horas encalhados
num banco de areia, e o que deveria ser
8 a 10 horas de tensão, de preocupação,
de choro, de vontade de voltar a casa foi
exatamente o contrário: foram 8 a 10
horas em que nós cantámos, brincámos,
começámos a nos conhecer. ”

Toda esta construção pedagógica, esta
aventura coletiva, não teria podido ver a luz
do dia sem o enquadramento da Tiniguena.
Desde a abordagem visionária, até aos mais
ínfimos detalhes logísticos, passando pelas
visitas preparatórias, pela identificação dos
sítios, dos temas e conteúdos, pela qualidade
do acompanhamento – com uma menção
especial para Pedro Quadé, que dirigia a
caravana da visita e Sábado Vaz, que se
ocupava do alojamento e da alimentação dos
participantes – pela mobilização de técnicos
e outras pessoas-recurso encarregadas de
dar sentido às visitas.

Todas estas experiências, estes encontros
e descobertas puderam de facto aumentar
fortemente o amor ao seu país, a consciência
da sua riqueza, apesar de todos os discursos
lamentando a sua pobreza; uma consciência
Os pequenos visitantes, partilhando todos estes belos
ainda mais aguçada sobre os valores da
momentos, constroem recordações comuns e amizades que diversidade, o elo entre cultura e natureza e
perduram até hoje.
a necessidade da sua combinação recíproca
para conservar a sua riqueza.
Ao regressar das visitas começava a fase
de restituição e de testemunho. Depois de
terem absorvido todos esses conhecimentos,
depois de terem feito tantas descobertas, é
a vez dos alunos de Bissau darem os seus
primeiros frutos: poesias, composições,
jornal mural, desenhos e fotografias,
músicas… Todos tinham o dever de partilhar
a sua experiência numa modalidade à sua
escolha:

“ Sobre Formosa, fiz um poema do
qual ainda tenho a cópia, sobre
paisagens e o mangal; sobre
Cacheu, fiz uma composição
sobre a história do forte
construído durante o período
colonial; sobre Farim, compus
uma música com MC Mário
(hoje rapper), sobre o retrato
das comunidades, mas também
a beleza e o valor da vida rural. ”
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O resultado destes trabalhos era objeto de
uma primeira exposição nas suas escolas e,
mais tarde, por ocasião do Dia Mundial da
Criança, nos espaços dos centros culturais
Francês ou Brasileiro. Era nesta ocasião
que eram revelados os prémios, sob o olhar
enternecido dos seus pais, podendo os dois
ou três melhor classificados ganhar o direito
de participar na próxima visita.
Esta atmosfera de emulação (inclusive entre
as escolas) incitava as crianças a estarem
atentas durante as visitas, desenvolvendo
neles talentos de comunicadores, de poetas
e músicos que descobriam então:

“ Devo dizer que as visitas de
estudo da Tiniguena realmente
despertaram em mim algo
de novo: a descoberta e o
prazer pela poesia que desde
então tem sido uma forma de
expressar ideias e vivências. ”

Ao mesmo tempo, a Tiniguena organizava
uma visita de intercâmbio a Bissau de
crianças oriundas da região visitada, que
deveriam ficar hospedadas na casa dos
meninos e meninas que tinham participado
na visita. Esta parte do programa, sedutora
em teoria, pela sua vertente de intercâmbio
e de contrapartida equitativa, seria
abandonada mais tarde. Seria igualmente
abandonada a iniciativa, sugerida pelos
próprios alunos de Bissau, de coleta de um
fundo de solidariedade com as crianças das
aldeias visitadas. Este fundo foi utilizado
para obras como: restauração de várias
escolas, melhoria de um centro de saúde,
reconstrução de um poço na tabanca de
Mata, perto de Cacheu. O poço tinha ficado
destruído pela população local ao tentar
salvar um hipopótamo que tinha ali caído
e ficado preso. As razões para o abandono
destas duas atividades foram explicadas no
capítulo 3, sobre a história das visitas.

A Geração Nova da Tiniguena
A ideia de criar um grupo de jovens
voluntários surgiu espontaneamente
na sequência das visitas de estudo. De
regresso a Bissau era organizada uma série
de eventos que davam aos adolescentes
a oportunidade de contar a beleza das
paisagens, a riqueza dos patrimónios
culturais descobertos nas tabancas, ainda
que afetadas pela pobreza, a privação por
que passam e a indiferença dos poderes
públicos, bem como as ameaças e desafios
associados ao ambiente. Eles empenhamse num trabalho de restituição nas suas
respetivas escolas, na rádio e na televisão,
mas também junto dos amigos e dos pais.

Os dois ou três alunos distinguidos pela
qualidade do conjunto dos seus trabalhos
ganhavam o direito de participar na visita
seguinte, enquanto a maior parte dos
outros via, com pena, a aventura terminar.
Foi este sentimento de frustração, esta
necessidade de dar continuidade à dinâmica
desencadeada pelas visitas, de continuar a
fazer viver a alegria da amizade, que deu a
alguns a ideia de constituir um grupo, aberto
a todos aqueles que tinham participado nas
visitas de estudo. Assim nasceu o Grupo
de Pequenos Voluntários da Tiniguena que
se tornaria mais tarde em Geração Nova da
Tiniguena.
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As motivações para integrar a GNT

“ A nobre tarefa de despertar a
consciência cívica dos jovens,
Na vontade de se tornar membro da GNT há, antes de tudo,
em particular, e da sociedade
a necessidade de concretizar o entusiasmo das visitas.
guineense em geral para as
A semana de estadia no interior acende um amor novo
questões ambientais. ”
pelo seu país, pela sua natureza e as suas gentes. A GNT
irá possibilitar aos jovens fazer viver de forma duradoura
este sentimento, através da ação. De retorno a Bissau os
adolescentes ganharam referências comuns por terem
partilhado a aventura. Descobriram que são capazes de
desenvolver uma energia coletiva inebriante, uma força
criativa, um entusiasmo que lhes dá a sensação de poder
participar na transformação virtuosa da sociedade.

“ Na altura, parecia uma sequência lógica
do fruto das visitas; era uma oportunidade
de fortalecer e fazer crescer os ideais
das visitas, de reforçar a amizade e de
continuar através dos novos membros a
participar nas visitas seguintes. ”
Os adolescentes estão numa idade em que se sente a
necessidade de ter um ideal, em que se constrói a sua
personalidade em torno de valores geralmente generosos.
As visitas deram-lhes a oportunidade de dar forma a
esses valores, ao descobrirem as injustiças sofridas pelas
comunidades do interior, ainda mais flagrantes pelo facto
de eles próprios serem provenientes de meios privilegiados.
É uma das razões que os impulsiona a aderirem e a se
dedicarem à GNT com o intuito de contribuírem para a
melhoria das condições de vida dessas comunidades:

“ Ao regressar a Bissau, integrei o então Grupo
de Pequenos Voluntários da Tiniguena
com a motivação sobretudo de poder
contribuir para a melhoria das condições
de vida das comunidades locais visitadas,
sobretudo ao nível de equipamentos sociais;
promover os direitos das crianças que
encontrámos no acesso à educação. ”
Este sentimento vem acompanhado de um sentido de
responsabilidade face à sociedade, e a outros jovens em
particular, no intuito de despertar as consciências à volta
destas realidades sociais que são também ambientais:
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Associada a esta necessidade de se
dedicarem a uma causa, há a alegria da
amizade partilhada. Todos os testemunhos
fazem referência a isso; as fotos tiradas ao
longo das visitas ou das reuniões da GNT
mostram-nos rostos alegres, sorridentes
e felizes. A necessidade de manter viva
essa amizade para além das visitas é uma
das principais motivações para querer ser
membro da GNT. O prazer de estar e de agir
em conjunto, a sensação de pertencer a uma
comunidade que partilha os mesmos ideais,
são os motores da ação.
Também há o orgulho de ter sido distinguido
pelas suas capacidades pessoais, para
fazer parte de um grupo reconhecido pela
qualidade das suas intervenções, pela
maturidade dos seus membros, projetando
assim uma imagem que os valoriza. Na
escola, são alvo de uma certa admiração
por parte de outros alunos. Sentem algum
orgulho quando lhes levam a casa um
convite para participar numa reunião da
GNT. Para ser admitido no grupo é preciso
ser apadrinhado por dois antigos membros e
provar ter certas qualidades, seguindo uma
espécie de ritual de iniciação:

“ Para estar na GNT era necessário
merecer estar na GNT e
demonstrar esse compromisso,
testemunhado por outros antigos
membros como padrinhos. ”
“ Estava determinado em continuar
a participar nas atividades
da Tiniguena, em contribuir
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para ações com
impacto social e
ambiental. Os então
membros da GNT
eram modelos/
referências para
mim. Foram essas
as minhas principais
motivações que
levaram a integrar
a GNT. ”
Fazer parte da GNT
oferecia também todo um
leque de oportunidades
de formações diferentes
das que aprendiam na
escola. Não apenas no
que concerne temáticas
como o meio ambiente, mas sobretudo
pelo facto de se tratar de uma forma de
aprendizagem baseada na experimentação
e no conhecimento de realidades da vida
face às quais o sistema educativo formal não
tinha resposta:

“ Gostei do facto de ser
uma organização (GNT)
que trabalhava pelo meio
ambiente. Na escola não era
algo de que se falava. Uma
causa comum estava lá. ”
“ A GNT começou a dar-me
respostas que não encontrava na
escola. Por exemplo, trabalhar
nas questões de saneamento
básico no bairro Belém, na
campanha de arborização… ”
Um aspeto importante dentro da organização
e do modo de funcionamento da GNT

resulta da natureza das suas relações com a “organizaçãomãe”. A Tiniguena oferecia um espaço de liberdade, um
acompanhamento a longo prazo e um conjunto de recursos
que permitiram à GNT construir-se com a preocupação
de promover uma cultura de excelência, do pensamento
crítico e do rigor, ajudando a nova geração a evitar certas
armadilhas. A GNT apresentava todos os atributos de uma
associação gerida de forma democrática e transparente. A
Tiniguena, com o apoio constante de Pedro Quadé que os
acompanhava no seu desenvolvimento, incitava-os a pensar
por si mesmos, a desenvolver a sua capacidade crítica e a
dar livre curso à sua criatividade. Esta mistura de exigência
e liberdade, sublinhada por numerosos testemunhos, foi
favorável ao desabrochar de personalidades que trouxeram,
e ainda hoje trazem, uma contribuição determinante para a
sociedade.

As atividades da GNT
Relendo os testemunhos dos antigos membros da GNT,
antes de mais, ficamos impressionados pela maneira como
foi feito o enquadramento geral em que organizaram o seu
trabalho. Eles lembram-se com entusiasmo da GNT como
um espaço de abertura, de aprendizagem, de diálogo e de
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democracia ao qual estavam orgulhosos de pertencer. Com
imaginação e criatividade próprias da idade, mas sempre
com um acompanhamento próximo da Tiniguena, as ideias
podiam florescer à vontade, abertamente, inclusive sobre as
temáticas mais sensíveis.

“ A GNT foi uma escola para a vida, para
nós, uma escola de cidadania, e foi um
espaço seguro, onde nós pudemos sempre
falar de política, falar de corrupção,
do narcotráfico, da biodiversidade, da
integridade regional, sem haver nenhum
tipo de influência política, e isso só foi
possível graças àquilo que é a Tiniguena. ”
“ Um espaço de debate onde se
podia falar, se podia crescer. ”
É neste quadro que eles adotam formas de estar e
de trabalhar exigentes em termos de organização,
respeito mútuo e transparência. Os procedimentos eram
democráticos e era admirável observar estes adolescentes
imporem a si mesmos regras de trabalho raramente
respeitadas noutros círculos: paridade absoluta de género
nos postos de responsabilidade, órgãos da vida democrática
funcionais, assembleias gerais regulares, debates
abertos, relatórios devidamente preparados, planificação
e seguimento das atividades, etc. Eles implicavam-se na
construção da vida democrática no seio do seu grupo com
um sentimento de orgulho quanto ao seu nível de reflexão
e à qualidade das suas intervenções em relação a outros
grupos de jovens com os quais interagiam.
Entre as atividades realizadas pelos membros da GNT
mencionadas com maior frequência nos testemunhos,
figura o programa radiofónico semanal Inter-Jovens. A
equipa reunia-se semanalmente para preparar o conteúdo
da emissão, escolhendo uma temática prioritária que
deveria ser detalhada em diferentes rubricas, de acordo
com um guião de apresentação pré-definido.

“ Tínhamos a obrigação de trazer ao público
um programa semanal, completo, bem
estruturado, repleto de informações (na
rubrica “Notícias”), com um tema principal,
que tinha de seguir critérios de atualidade,
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isenção e pertinência, seguindo
um guião de apresentação bem
estabelecido e estudado (na
rubrica “Tema do dia”), com
a referência a uma curiosidade
sobre a língua portuguesa (na
rubrica “Fale português”) e
ainda muito humor (na rubrica
“Anedotas”). Era uma alegria
e um desafio semanal participar
na produção e na locução do
nosso programa radiofónico. ”
O programa de rádio exigia um conjunto
de aptidões da parte dos jovens para
fazer pesquisas e inquéritos prévios sobre
diferentes temas, planificar o desenrolar
da emissão, exprimir-se claramente
sabendo argumentar, um bom número de
competências que mais tarde se revelaram
preciosas nas suas vidas. De modo geral
esta atividade, levada a cabo de forma
colaborativa, teve o efeito de reforçar os
laços entre os membros da GNT. Levouos a aprofundar os seus conhecimentos e
reflexões sobre os temas na agenda da GNT.

“ O Inter-Jovens marcou-me
também e muito, pela forma
organizada como era planeado.
Havia reuniões semanais da
equipa, nas quais era feito
o balanço do programa
anterior, com realce dos pontos
negativos e positivos, e era feita
a planificação do programa
seguinte. A preparação de cada
emissão era realizada de forma
descontraída (quase sempre na
casa de um membro, num almoço
descontraído), mas ao mesmo
tempo séria e comprometida,
no próprio dia em que o
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programa ia para o ar. Isso nos
permitia “ensaiar” e elevar o
grau de afinidade tanto entre os
membros, como em relação aos
assuntos a serem abordados.
Quase sempre o sucesso era
garantido e era visível. ”
Para além do seu conteúdo, o programa
Inter-Jovens tinha um caráter federador na
medida em que fazia também referência
a atividades levadas a cabo por outras
associações juvenis. Permitiu assim,
tecer laços com outras organizações
juvenis e difundir mensagens orientadas
principalmente para as questões da
cidadania, por um lado, e a valorização
dos patrimónios culturais e naturais, por
outro. Estas mensagens tinham um maior
alcance junto do público jovem, por serem
transmitidas por pessoas da mesma idade:

“ Agora com a idade vejo
que a Tiniguena aplicou um
dos princípios básicos da
comunicação, a saber, o uso de
pares educadores para passar
a mensagem: quem melhor
que adolescentes e jovens para
sensibilizar os seus pares.”
A liderança e a capacidade federadora
próprias da GNT permitiram realizar
numerosas atividades em colaboração com
outros grupos de jovens depois da guerra de
7 de Junho de 1998/99. Embora a cidade
de Bissau tenha sofrido bombardeamentos
e os seus habitantes tenham ficado bastante
desencorajados, a juventude soube transmitir
mensagens de esperança e insuflar
uma nova energia. Esta capacidade de
resiliência face às situações sistemáticas de
instabilidade política, farão parte da herança
transmitida às gerações seguintes da GNT.

Uma grande parte dessas atividades decorria na época
das férias grandes o que permitia ocupar os jovens de
forma construtiva em vez de se entediarem sozinhos
durante a época das chuvas. O “tempo de férias” revelou,
deste modo, a criatividade dos jovens da GNT através de
iniciativas, que na maior parte dos casos, provocaram
um efeito de moda: pensamos na descoberta de talentos
nos domínios da música, do desenho, da poesia ou
gastronomia, nas campanhas de arborização, de educação
cívica, ou ainda na comemoração do dia da Independência
Nacional. Certas atividades tiveram uma dimensão
simbólica particular, como foi o caso da renovação da
escola de Binta ou do Forte de Cacheu realizadas com a

contribuição de jovens locais. Depois de três ou quatro
dias de trabalho, o forte, que estava abandonado, tinha
novamente um aspeto atrativo: a GNT mostrava assim que
se podia mudar as coisas e unir forças de forma construtiva
em torno de um património comum.
A valorização dos patrimónios deu lugar a numerosas outras
atividades, tais como as iniciativas de recuperação dos
saberes tradicionais, nomeadamente das etnias Manjaca e
Bijagó, para os quais os membros da GNT colaboraram. Foi
dada uma ênfase particular à dimensão gastronómica das
tradições, que tinham a vantagem em fazer a articulação
entre os recursos naturais, as técnicas de transformação
e os rituais associados à sua utilização. Esta abordagem
contribuiu para impulsionar o movimento a favor de
produtos locais “Kil ki di nos ten balur” lançado então pela
Tiniguena. A contribuição particular da GNT neste contexto
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foi a de se apropriar e transmitir esta mensagem visando
especificamente a juventude, de forma a produzir um
efeito moda. Compreendemos bem, à luz deste exemplo,
a pertinência das sinergias feitas pela associação da GNT
com a Tiniguena.
Este interesse por temáticas emergentes, o trabalho de
pesquisa, de reflexão e debate, a vontade de comunicar
e de disseminar junto de um público mais amplo, da
juventude em particular, estão no centro da conceção e
organização do Fórum GNT, como já foi referido no capítulo
do historial.
Todas estas atividades realizadas no quadro do Fórum
GNT emanavam uma força coletiva posta ao serviço do
interesse geral. Isso conferiu à GNT e aos seus membros
uma aura particular, um caráter de exemplaridade, ainda
mais notáveis pelo facto de intervirem frequentemente num
contexto social e político sufocante. Entre os “motores” que
davam energia à dinâmica da GNT, estavam, sem dúvida,
as condições pessoais dos seus membros, a necessidade
de sonhos, o desejo de mudar o mundo. Como já foi aqui
mencionado, eles estavam numa idade em que se busca
um ideal no qual se apoiar para dar sentido à existência,
constituindo mais uma razão para se associarem a outros
jovens com quem partilhar as mesmas convicções. Esta
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necessidade de associação
e de partilha, dentro de um
espaço que lhes pertence,
está intimamente ligada à
necessidade e aos prazeres
da amizade, uma referência
constante nos testemunhos
recolhidos e que constitui
um motor, se não o motor
principal, que leva os jovens
a comprometerem-se
coletivamente. Um outro
fator estimulante reside no
prazer da visibilidade social
que gera um sentimento
de orgulho pessoal. Isso é
evidente quando surgem
ocasiões de se distinguirem,
na escola ou no bairro, mas
também, e sobretudo, no
quadro das suas emissões
radiofónicas que eram
escutadas por um vasto público.
A análise da experiência da GNT deixa
entrever uma particularidade constante, a
saber, a sua aptidão para integrar dimensões
múltiplas, para conectar universos diferentes,
para tecer laços. A GNT, ao longo da sua
história, conseguiu integrar as dimensões
ambiental e cultural dos patrimónios,
estabelecer uma ligação entre as regiões
do interior e a capital, integrar o mundo
dos adultos e da juventude, associando ao
mesmo tempo outras organizações juvenis.
Esta capacidade de integração explica, em
parte, a solidez estrutural e a facilidade com
que ela se adapta aos acontecimentos num
contexto de instabilidade e de incertezas.
Há que salientar, no entanto, que as
questões ambientais que eram a grande
prioridade no início, acabaram por passar
para segundo plano nas preocupações da
GNT. Esta evolução pode ser interpretada
de diferentes formas. Os jovens da GNT são
urbanos e, salvo raras exceções, não sentem
que os concerne diretamente o que toca à
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Natureza e à biodiversidade. Eles são mais
sensíveis às questões sociais e políticas que
os afetam diretamente, devido ao clima de
crises políticas quase permanentes, que
os interpelaram e exerceram uma forte
influência sobre a agenda do grupo. Isso
aparece claramente na leitura das temáticas
escolhidas para os Fórum GNT. Dos seis
temas abordados no período em análise
(até 2011), nenhum trata explicitamente
da questão do património natural e da sua
evolução:

Devemos, contudo, temperar este julgamento fazendo
ressaltar o interesse da GNT por questões transversais – o
que confirma mais uma vez a sua aptidão para a integração
– tratando, por exemplo, da alimentação e da gastronomia,
um domínio por excelência que faz a união entre os
recursos naturais e a cultura.

Para terminar, convém sublinhar que todas as iniciativas
não teriam podido funcionar da mesma maneira se não
tivessem por detrás a Tiniguena, em termos de apoio,
nomeadamente no âmbito organizacional, na definição
de conteúdos, na qualidade das prestações (cultura
da excelência), no apoio logístico e financeiro às suas
- 10 Anos de Voluntariado em Imagens”
atividades. Por outro lado, revelou-se indispensável poder
- “Migração - que caminhos para a juventude
apoiar-se em quadros com experiência, com qualidades
guineense dentro e fora do país?”,
pedagógicas, conhecimento do terreno e sensibilidade para
- “Narcotráfico - o outro lado da droga”;
as questões ambientais e culturais. Com efeito, podemos
facilmente imaginar o que poderia advir de uma iniciativa
- “Crise Alimentar Mundial: Que alternativas
levada a cabo por adolescentes sem aconselhamento, sem
para a Guiné-Bissau?”;
meios e sem salvaguardas: esta é uma lição importante a
- “Construir a Paz em Tempos de
Instabilidade: Juventude face à Violência na guardar na memória no momento de fazer o balanço das
realizações e impactos da GNT. É igualmente importante no
Guiné-Bissau”;
momento de considerar uma eventual continuação desta
- “As indústrias extrativas e o
experiência pela Tiniguena ou a sua replicação por outras
desenvolvimento sustentável: Juventude
organizações.
face à Exploração do Petróleo na GuinéBissau.

É preciso dizer, a este respeito, que na época
em que se realizaram as reuniões do Fórum
GNT, a crise ambiental era ainda pouco
visível a partir de Bissau, mesmo quando
ela já era bem real com a invasão do caju, o
desaparecimento das florestas, a erosão da
biodiversidade, a sobrepesca, sem falar nas
mudanças climáticas...

A influência da GNT nas competências, na
personalidade e nos percursos dos seus membros

Ao contrário, as questões políticas e sociais
ligadas à cidadania apresentavam um
caráter de urgência para os habitantes da
capital devido ao contexto de crises cíclicas
já evocado. Num tal contexto, como é que
a GNT poderia ser audível, nomeadamente
junto de outros jovens, se tivesse orientado
o seu discurso principalmente sobre o
património natural?
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na GNT seria hoje, talvez, um
simples elemento da população
guineense e não um “cidadão.”
“ Com a GNT adquiri
competências que foram
determinantes para a minha
formação a todos os níveis. Falo
sobretudo do sentido de iniciativa,
organização, planificação,
execução, criatividade,
responsabilidade, autoconfiança,
coragem e técnicas para enfrentar
o público, desapego material.”
Um dos aspetos mais surpreendentes quando fazemos a
análise dos testemunhos refere-se à influência exercida
pela GNT na personalidade dos adolescentes. É algo muito
importante a considerar porque significa que os valores ou
as competências adquiridas nessa ocasião vão perdurar e
impregnar o seu comportamento ou as suas escolhas na
vida a nível pessoal e profissional: é um efeito a longo prazo
e em profundidade que revela toda a riqueza da escola
GNT, bem além das esperanças iniciais.
O leque das competências adquiridas é impressionante
na sua diversidade e engloba qualidades raramente
ensinadas no quadro escolar. Os jovens adquirem, por
exemplo, capacidades em termos de organização coletiva
(planificação, gestão administrativa, preparação de
relatórios), de sentido de responsabilidade, de trabalho em
rede:

“ A minha participação cidadã começou
na GNT, através de vários exercícios,
adquiri competências ligadas à produção
de relatórios, de atas de reuniões, da
elaboração de notícias, aprendi a comunicar
na rádio, a fazer estudo de campo, etc.
Outrossim, aprendi a trabalhar e a liderar
equipas, aprendi a respeitar a diferença
em todas as suas dimensões, a valorizar o
património cultural e natural como uma
herança coletiva. Se não tivesse participado
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O trabalhado realizado pressupõe
competências em termos de liderança, de
respeito pelos outros no que se refere ao
género e a opiniões diferentes, consideradas
como uma oportunidade de enriquecimento
coletivo e de construção de visões
partilhadas:

“ Com a GNT, aprendemos a
nos escutar uns aos outros, a
valorizar a opinião dos outros.
Uma coisa muito importante
que aprendi com a visita de
estudo e com a GNT: opiniões
contrárias não significa que
alguém tem razão e a outra não,
são simplesmente pontos de vista
diferentes que juntos podem
reforçar uma visão, um grupo.”
Os jovens explicam que adquiriram uma
maior maturidade em comparação com os
seus colegas de turma, uma maior abertura
de espírito e sentido crítico em relação às
problemáticas da cidadania e um conjunto
de valores associados:
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“ O espírito de solidariedade, de
empreendedorismo, a participação
cívica, o interessar-me pelas
questões políticas, da política até
internacional também, foi através
da GNT que eu aprendi. E claro,
valores como a integridade, a
honestidade, o trabalhar pela
competência, não pelo estatuto, e
a própria capacidade de sabermos
colocar os nossos argumentos,
mas também respeitar o outro na
sua argumentação, a construção
de alianças, de networking,
de parcerias, incrível o tanto
que se aprende num grupo
tão pequenino, não é? ”

expressarem-se, um conjunto de capacidades que se irão
revelar preciosas ao longo das suas vidas.
As competências e qualidades pessoais adquiridas durante
a sua passagem pela GNT – enquanto espaço multiplicador
de oportunidades e de conhecimentos – exerceram uma
influência por vezes determinante na sua atividade profissional.
As decisões e escolhas apoiam-se nos valores já evocados:

“ Todas as decisões que tomei tanto a minha
vida profissional como privada foram sempre
acompanhadas e influenciadas pelos valores
que carrego da minha passagem pela GNT.”
A sensibilidade para as questões ambientais influenciou
a escolha de vários membros traduzindo-as, direta ou
indiretamente, em diversas expressões profissionais:
Investigação, Direito, Economia, Agroecologia, etc. :

“ Mas é a paixão pela natureza e a propensão para
conservar e proteger a natureza que se traduziu
na minha escolha de fazer o curso de Biologia. ”

“ Recordo por exemplo de uma
música minha com maior impacto “ A GNT tem grande influência em tudo que sou,
desde o curso que decidi fazer: Agroecologia. ”
mediático - “Relatório” - que
narra o percurso político do
“ Hoje, a área do meu interesse profissional
país desde a independência até
e de investigação é o ambiente. ”
agora, onde todo o tema foi
construído na base
dos ensinamentos da
visita de estudo e da
GNT, abordados de
forma crítica.”e. ”
O trabalho de comunicação,
em particular no quadro das
emissões radiofónicas do
programa Inter-Jovens ou
ainda durante os inquéritos
sobre os saberes e técnicas
tradicionais, obriga os jovens
a aprofundar os assuntos,
a apresentá-los de forma
clara e ordenada, a saber
argumentar nos debates
e a combater a timidez ao
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ambiente, e sempre com o cuidado de ser útil à
sociedade e de contribuir para a proteção ou a
valorização dos patrimónios comuns da nação:

“ A GNT teve uma influência no meu percurso
académico e profissional… quando fui fazer
o mestrado procurei a área das mudanças
climáticas, conflitos socioambientais. E no
doutoramento acabei por fazer Engenharia
Ambiental. Então, tem tudo a ver! ”
“ Em 2013, na qualidade do aluno melhor
classificado da minha promoção, fui
convidado a integrar o corpo docente
da Faculdade de Direito de Bissau e, a
partir daí, comecei a tornar-me um jusambientalista através da frequência de cursos
de pós-graduação, mestrado, publicação
de artigos científicos, prestação de serviço
de consultoria, participação em projetos
de pesquisa e nas conferências regionais
e internacionais sobre o ambiente.”
A escolha das áreas de formação ou os percursos
profissionais situam-se frequentemente na encruzilhada
das preocupações com as questões da cidadania e do
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“ Sem margem de dúvidas que a minha
participação na visita de estudo
e na GNT influenciou a minha
escolha profissional. Quando voltei
dos estudos de especialização em
França, participei na realização do
diagnóstico do sector da justiça e
dei-me conta do vazio legal sobre as
questões ambientais. Embora sejamos
o último santuário da biodiversidade
na África Ocidental, estamos
despidos de proteção jurídica.
Senti isso nos vários processos em
que participei, um deles é o caso
da exploração ilegal da madeira,
onde me envolvi diretamente
enquanto inspetor. Hoje estou mais
sensibilizado e tenho consciência
do nível de responsabilização que
temos para com as zonas insulares.
Isso também influenciou a minha
relação com esse espaço e vamos
montar uma brigada avançada
para proteção das espécies. ”
“ Neste momento estou na
Suécia a fazer o meu mestrado
em Comunicação para o
Desenvolvimento. Devo confessar
que foi o período na Tiniguena
que me ajudou a decidir qual seria
a minha linha de formação. A
GNT ajudou-me a tornar militante
pelas minhas próprias causas,
entre as quais o meio ambiente.
Aqui tenho tido oportunidade de
participar nas greves locais que
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são preparadas pelos grupos de
Fridays for Future, Extinction
Rebellion, entre outros. ”
Assim, embora a GNT já não funcione
mais como tal, os seus antigos membros
continuam, ainda hoje, a transmitir
os seus valores através dos seus
comportamentos individuais, da sua ação
cidadã – nomeadamente, através de outras
associações – ou profissional.

Os impactos da GNT
Como já foi dito, a objetividade da análise
dos impactos torna-se difícil na medida
em que ela se baseia em testemunhos
dos que viveram diretamente a aventura
da GNT, e que é aqui sintetizada por
pessoas diretamente implicadas na história.
Por conseguinte, os elementos abaixo
apresentados não são mais do que propostas
de ordem qualitativa:
Uma aprendizagem sobre a cultura
associativa e democrática.
A GNT constituiu um núcleo propício
à formação dos jovens nos valores e
ferramentas da democracia: “Eleições,
programas, renovação, prestação de contas,
responsabilidade não são para os GNT
princípios virtuais, mas sim uma prática
concreta, resultante de uma experiência
vivida”. Um aspeto importante a sublinhar
concerne à dimensão do género, com um
respeito sistemático pela equidade no seio
das instâncias de responsabilidade, uma
prática exemplar, sobretudo tratando-se de
uma sociedade muitas vezes machista. Não
se tratava simplesmente de respeitar um
princípio pelo princípio, mas de valorizar
as diferenças de visão de acordo com os
géneros e de promover a liderança feminina.
Os membros da GNT, imbuídos dessas
qualidades, puderam disseminar depois

estas práticas virtuosas em outros meios na sua esfera
profissional, na Guiné-Bissau ou noutros lugares pelo
mundo.
A contaminação positiva da esfera associativa juvenil.
Os jovens, a partir das visitas aos sítios e, à medida em que
se iam engajando na GNT, foram sensibilizados e formados
no domínio da valorização e preservação do património
natural e cultural. Eles adquiriram competências nestas
áreas, mas também um sentido crítico que os levou a
explorar outras problemáticas, nomeadamente no domínio
social. Questões que vão bem além das temáticas abordadas
na escola ou no quadro familiar. Estando ligados à Tiniguena,
eles desempenharam um papel de amplificador das
mensagens da ONG, criando por vezes um efeito de moda
e projetando-se, ao mesmo tempo, como uma referência
de vanguarda. Conseguiram assim disseminar valores, uma
visão e um modelo de organização democrática para outros
jovens que, juntamente com eles, são o futuro do país.
Uma influência sobre o programa da Tiniguena.
Se a ONG sustentou os jovens levando-os a descobrir os
valores patrimoniais do seu país e ajudando-os a estruturarse como associação juvenil, ela também beneficiou,
em contrapartida, da vitalidade e criatividade da GNT.
A importância acordada por esta última às questões da
cidadania, sobretudo depois da guerra de 7 de Junho,
encorajou a Tiniguena na sua decisão de adotar esta
dimensão como o seu terceiro eixo de intervenção. Vários
jovens saídos deste viveiro participaram na implementação
de atividades da ONG e na propagação dos seus valores
noutras esferas. E, enfim, alguns deles foram recrutados
pela Tiniguena que pôde assim usufruir dos benefícios dos
seus investimentos, integrando quadros de qualidade que
partilham os mesmos valores da organização.
As cores da esperança. Pelas suas figuras, pela sua
impertinência e pela sua criatividade, pela sua capacidade
de mobilizar a juventude, pela qualidade das suas
intervenções, a GNT logrou transmitir mensagens de
esperança junto de uma sociedade esgotada pela repetição
de crises políticas que minam o país. Podemos comparar
os membros da GNT a anticorpos agindo positivamente no
seio de um organismo social infetado. Mesmo nas fotografias
de crianças ou adolescentes que participaram nessa
aventura, notamos esses rostos abertos, atentos, sorridentes
e brincalhões, cheios de vontade de viver, eles são os rostos
da esperança.
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UMA EXPERIÊNCIA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PARA A CIDADANIA:
LIÇÕES APRENDIDAS
PIERRE CAMPREDON
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s visitas de estudo e a GNT revelaram-se experiências
enriquecedoras para a Tiniguena através das quais ela
aprendeu e inovou, descobrindo assim novas pistas
de processos educativos de adolescentes no domínio
da educação ambiental e cultural para a cidadania. Algumas
lições podem ser extraídas desta experiência, entre as quais
destacamos as seguintes:

Lições sobre o método
O processo foi construído com base
nas visitas a sítios do património, uma
experiência iniciática intensa, associada a
um acompanhamento de perto. Estas visitas
permitem não apenas descobrir a riqueza
dos patrimónios nacionais, mas também
provocam nas crianças e adolescentes um
choque cultural resultante da discrepância
entre aquilo que observam e o mundo em
que vivem habitualmente. Deste choque
nasce uma consciência que constituirá um
fermento dos seus engajamentos posteriores.
A escala de intervenção da Tiniguena é
forçosamente limitada pelas suas próprias
capacidades. Foi necessário então, no início,
selecionar as sementes que teriam maior
probabilidade de germinar, de frutificar, a fim
de disseminar a sua influência. A seleção
das crianças e adolescentes baseou-se
então nas suas qualidades pessoais iniciais,
nas suas capacidades de aprender e de
comunicar, de se tornarem embaixadores
do património junto do grande público.
Daí a importância de ir buscar ao viveiro
das melhores escolas. Replicar uma tal
iniciativa em grande escala, integrando mais
amplamente o ensino público e as regiões
do interior, parece-nos ser mais da alçada da
educação nacional.
A organização das visitas a lugares remotos,
durante uma semana, determina em parte
a escolha da idade dos alunos, situada
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em média entre 12 e os 15 anos. Face às
suas responsabilidades e perante os pais,
é impossível perspetivar a participação de
crianças mais novas. Esta é também uma
idade em que se constrói a personalidade,
onde é possível ter alguma distância do seu
modelo de referência, compreender que
existem outros mundos, com injustiças, com
riquezas imateriais. As visitas favorecem uma
abertura de espírito ainda mais considerável
por intervirem num momento-chave da sua
existência: não se diz que as viagens formam
a juventude?
A importância de favorecer um ambiente
lúdico durante as visitas, que dá vontade
de aprender, cria um envolvente favorável
à construção de uma consciência coletiva
e à vontade de todos se engajarem,
proporcionando, ao mesmo tempo,
momentos de descontração.
Da mesma forma, o facto de servir às
crianças uma alimentação saborosa e
sã, baseada em produtos locais e na
gastronomia tradicional, é importante para
manter o seu interesse pela visita e favorecer
a sua compreensão sobre a articulação
íntima entre os valores da natureza e da
cultura.
As visitas ficarão assim como momentos
fundadores tanto no plano pessoal quanto
para o grupo.

UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CIDADANIA: LIÇÕES APRENDIDAS

Lições sobre a continuidade e o enquadramento.
Inscrever-se na duração e na regularidade
sendo apoiado por uma organização-mãe. A
construção de um tal processo não se faz de
forma ocasional e oportunista. É um trabalho
de longa duração baseado na formação de
capacidades, num programa que inscreve
a sua pertinência a longo prazo, que supõe
uma estrutura sólida. É um processo que
exige um enquadramento de qualidade,
tanto nos conteúdos técnicos como em
termos da organização, e também num apoio
regular nos planos logístico e financeiro.
No caso presente, a Tiniguena não se
limitou à parte temática da preservação
dos patrimónios, mas dotou os jovens da
GNT de competências com ferramentas
permitindo-lhes intervir: como construir
discursos coerentes, escrever um relatório,
redigir um artigo, animar um emissão
radiofónica, conceber um jornal, organizar
um evento, coordenar e animar um grupo...
etc. Várias capacidades que permitem
ultrapassar um sentimento de impotência
face a problemáticas complexas e que, pelo
contrário, incitam à ação. Numerosos são os
testemunhos que referem a importância dos
métodos e das ferramentas que aprenderam
a usar aquando dos seus percursos na GNT
e que eles foram levados a mobilizar noutras
circunstâncias.
A Tiniguena ofereceu ao mesmo tempo
um espaço de liberdade onde os jovens se
encontram entre si e podem dar livre curso
à sua criatividade, à sua forma de ver as
coisas. Isso teve como efeito fazer surgir
novas temáticas mais diretamente ligadas
às problemáticas que afetam a juventude.
A Tiniguena não impediu esta evolução,
deixando a GNT evoluir, ensinando-lhe
a manter-se numa direção baseada na
visão partilhada e nos objetivos fixados. Se

o objetivo inicial de preservação dos patrimónios
ficou por vezes diluído, a raiz educativa baseada na
construção de espíritos críticos foi reforçada. Aceitar
que as ideias iniciais nos escapam implica, em
contrapartida, ficar atento aos riscos de desvio ou de
renúncia ao fundamental.

Lições sobre a interação com os pares
Juntar as visitas a sítios e a ação associativa.
Uma das chaves do sucesso desta iniciativa tem a ver
com a combinação das visitas e a GNT. As visitas a
sítios são fundadoras de um conjunto de referências
comuns em torno dos valores dos patrimónios
naturais e culturais, da importância dos recursos
naturais e dos saberes locais para o desenvolvimento,
do amor pelo seu país. Estas referências são
importantes para que o discurso sobre a preservação
dos patrimónios não seja meramente teórico mas
que relembre realidades vividas pelas crianças e
adolescentes, constituindo um cimento afetivo entre
jovens que partilharam as mesmas experiências.
A GNT permite, por sua vez, fazer frutificar os
ensinamentos das visitas, aprofundando-os e
ampliando-os junto do público; permite dar corpo,
de forma duradoira, ao engajamento dos jovens
pelas causas que defendem. Um programa de
visita sem a GNT seria efémero e os seus benefícios
acabariam por se desvanecer com o tempo. A GNT
sem as visitas teria um caráter teórico e virtual sem
verdadeira capacidade de agregação por falta de
referências a realidades concretas vividas pelos
adolescentes.
Concluindo, o que faz a força e o sucesso deste
programa é a justa combinação entre as visitas
a sítios do património por adolescentes que se
reagrupam depois no seio de uma organização,
enquadrada por uma ONG dispondo de meios
especificamente destinados para tal, tanto em termos
humanos como financeiros, à volta de um conjunto
de valores e de uma visão do futuro partilhados.
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Visões e Vozes de membros da GNT

D

os 30 testemunhos recebidos de jovens que passaram pela GNT, todos
eles se referem a esta escola como uma experiência positiva que terá
contribuído para a sua formação pessoal, profissional e cívica e para
o seu maior conhecimento, sensibilidade e envolvimento na proteção
e valorização do património natural e cultural da Guiné-Bissau. Por isso, todos
consideram que a GNT deve continuar a ser uma aposta alta da Tiniguena, ainda
que difiram nas propostas que apresentam sobre a sua continuidade, pendendo
a maioria dos testemunhos para a necessidade da sua atualização e falando
muitos da sua refundação.
Eis os extratos de alguns testemunhos apresentando a sua visão do futuro da GNT e pistas
de trabalho para a sua construção.

“ Sou da opinião que a GNT deve continuar ativa e os antigos membros
deverão ser envolvidos em algumas das suas atividades. Contudo, penso que
é importante refundar o conceito e o campo de intervenção da GNT para
lhe permitir maior abrangência tanto em termos de número de aderentes
quer de cobertura ao nível nacional.
Faço aqui algumas recomendações nesse sentido: 1) Considerar mudar
o nome da GNT para lhe permitir maior legitimidade e abrangência em
termos de número e perfil dos membros. 2) Trabalhar com o Ministério
da Educação e o da Cultura, com outras OSC e mesmo o sector privado e
alguns parceiros de desenvolvimento, para integrar visitas de estudo como
parte do programa curricular dos alunos; as visitas de estudo poderão
também ser organizadas ao nível local permitindo aos alunos de escolas
no interior ter acesso a conhecimentos e práticas sobre o ambiente e a
cultura. 3) Fazer da futura GNT uma porta de entrada para o uso de
novas tecnologias de informação e comunicação que possam contribuir
para a preservação do património natural e cultural da Guiné-Bissau.
Imaginar parcerias com a Fundação Bill Gates e a Microsoft ou mesmo
a MTN /Orange para facilitar a democratização do acesso à Internet,
em contrapartida de programas de sensibilização sobre o meio ambiente.
4) Estabelecer parcerias com institutos de investigação para aumentar
publicações de artigos, vídeos ou outros suportes sobre a biodiversidade da
Guiné-Bissau. 5) Organizar fóruns anuais sobre a biodiversidade e o meio
ambiente com participação e patrocínio do governo.”
Óscar Rivera
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“ Acho que a GNT deve continuar a dar
“A
 escola GNT faz parte do mundo que
sua a contribuição porque o país ainda
evolui à velocidade da luz. Para causar
precisa de organizações de referência.
mais impacto é necessário refundá-la e
Não consigo ver a GNT a desaparecer
procurar mais parcerias incluindo na
se ainda temos recursos naturais para
própria esfera de tomada de decisão.
conservar e proteger e sem falar do seu
Podia-se fazer a restituição no Conselho
programa radiofónico Inter-Jovens,
de Ministros, fazer uma comunicação
que já era uma tradição no seio do
institucional forte, e parcerias concretas
seu público. Este ainda precisa de ter
com os Ministérios da Educação, do
informações juvenis vindas de diferentes
Ambiente e da Justiça, por exemplo.
cantos do país, assim como carece
Seria interessante integrar também
de sensibilização e de educação para
ONG internacionais bem equipadas em
melhor conservar e valorizar o nosso
termos de saber fazer e metodologias. ”
rico património natural e cultural. ”
Virgínia Fernandes Biai
Malam Cassama
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“A
 cho que a escola da GNT foi uma experiência
que se demostrou ser de sucesso, e que agora tem
de ser replicada e continuada, integrando todos os
ensinamentos que daí advieram para a aperfeiçoar.
Isto poderia agora ser levado a cabo em conjugação
com o Ministério da Educação da Guiné-Bissau, e
em conjunto com outras organizações do país como
o IBAP, a Palmeirinha e outras ONG, de modo
a integrar esta experiência num grupo restrito de
escolas do país, e com uma continuidade sistemática
baseada na experiência que a Tiniguena tem
no processo. »
Mohamed Henriques Baldé

“ GNT é sem dúvida uma escola para
continuar. Há, no entanto, necessidades
de ajustes a começar pela visita de
estudo. Os conteúdos, a qualidade
dos oradores e a componente lazer
deverão despertar a sede de “conhecer
para amar e amar para proteger”. A
própria Tiniguena deverá refletir em
que medida pretende fazer desta uma
das suas alavancas para a construção da
cidadania responsável na Guiné-Bissau.
Nesta perspetiva deverá considerar
maior número de estudantes e de igual
modo, integrar alunos do interior e
que haja um trabalho posterior com
os mesmos em função dos desafios
das suas regiões e em articulação com
parceiros a identificar no local.”

“ Sou da opinião de que a Tiniguena deve continuar
com a mesma estratégia que sempre utilizou com a
GNT, deve continuar formando pessoas, descobrindo
e criando nelas capacidades e competências para levar
N´Bussum Midana Sambu
este país adiante a exemplo de muitos GNT que estão
a ocupar cargos estratégicos em diferentes domínios
e que estão contribuindo para o desenvolvimento da
“ A escola da GNT deve continuar,
Guiné-Bissau. ”
através de, por exemplo: 1) Inovação
e adaptação ao contexto atual, do que
Udimila Queta
os jovens hoje gostam e sabem fazer
melhor; 2) Inclusão dos membros da
“ Torna-se imperativo continuar com a escola da
GNT na procura de financiamento
GNT, readaptando-a às novas dinâmicas socias. A
para suas atividades; 3) Relançamento
minha sugestão seria, (i) manter a visita de estudo
da GNT tornando-a mais atrativa,
na forma como se realiza, mas incluir alunos de
incluindo nas suas atividades pequenas
liceus nacionais; (ii) criar programas de capacitação
sessões de histórias de vida de outros
- inspirados no YALI (programa do governo norte
membros, para servir de exemplo e de
americano para jovens líderes africanos), facilitando
incentivo; 4) Partilha deste exemplo
formações intensivas aos jovens vindos da visita
de organização e de visitas de estudo
de estudo sobre assuntos como liderança e género,
com outras ONG com princípios e
educação ambiental e empreendedorismo. ”
valores similares, donde poderiam
Saturnino de Oliveira
resultar Geração Nova de outras
organizações; 5) Sessões de intercâmbio
com associações juvenis internacionais,
como forma de aumentar o leque de
ideias e de metodologias de atuação. ”
Samantha Fernandes
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“ Acredito que a GNT contribuiu muito para
a sociedade guineense. Acredito também
que individualmente, os seus membros
deixam a sua marca - positiva - no país, e
continuarão a deixar. Não acredito, porém,
que a sua continuidade seja possível na sua
forma atual. O contexto do país mudou,
as prioridades da juventude e os princípios
da sociedade já não são os mesmos. Custa
cada vez mais motivar os adolescentes
a aderir ao formato de voluntariado da
GNT. A adesão cada vez menor pós-visitas
de estudo é um exemplo da dificuldade de
recrutamento. Gostaria de poder sugerir
um novo formato, novas atividades, mas
penso que a iniciativa deve vir dos jovens,
a motivação e a inspiração deve vir de uma
nova geração nova. ”
Luana Pereira

“ A GNT me ensinou a ter dinamismo, a ser
analítico e a não me conformar. Me ensinou a
questionar o porquê das coisas. Ainda existe
um logo caminho para ela, muitos ainda têm a
aprender com a GNT. Deixo como sugestão o
replicar o Inter-Jovens na Internet por meio de
podcast, ou fazer uma versão para a diáspora,
onde jovens guineenses no exterior possam ser
entrevistados e possam abordar soluções para
problemas que afligem o nosso país. ”

“ É essencial que a GNT possa continuar,
uma experiência com este nível de sucesso
não pode parar. Penso que nós da GNT
teremos um papel de relevo a jogar no
futuro da organização e no futuro das
visitas de estudo. É importante que se
continue a enquadrar adolescentes e a
produzir cidadãos que se preocupam com
o nosso património natural e cultural e
em serem cidadãos exemplares mas que,
sobretudo, conhecem e amam esta terra. ”
Didier Monteiro

João Teixeira
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Em síntese, as vozes dos testemunhos recebidos de jovens
da GNT são distintas e diversas, mas não contraditórias.
Delas se podem extrair elementos permitindo construir uma
visão partilhada do futuro da GNT, assente em três traves
mestras, a saber:
1. U
 ma GNT renovada e adaptada às novas gerações
Os jovens consideram que a Tiniguena deve continuar a enquadrar adolescentes e a
produzir cidadãos que se preocupam com o nosso património, despertando e desenvolvendo
neles talentos, capacidades e competências. Contudo, com a mudança do contexto interno e
externo da organização e do país, assim como das prioridades da juventude e dos princípios
pelos quais de rege a sociedade, há que reanimar e relançar a GNT, readaptando-a às
novas dinâmicas sociais. Isso poderá ser feito inovando, adotando um novo formato, novas
temáticas e novas atividades, recorrendo a novas tecnologias de informação e comunicação,
a novas parcerias, e reinventando uma nova estrutura adaptada aos desafios da atualidade,
mas capitalizando as experiências vividas. Consideram ainda que deverá haver um forte
envolvimento dos jovens de todas as gerações que passaram pela escola da GNT na
conceção e operacionalização destas mudanças, que podem mesmo implicar o refundar do
conceito e do campo de intervenção da GNT e a alteração do seu próprio nome.
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2. Uma GNT mais aberta e inclusiva
No processo de atualização e de relançamento da GNT, a generalidade dos testemunhos
recolhidos defende uma Geração Nova mais inclusiva, onde os membros mais antigos
e mais novos joguem um papel de maior relevo a todos os níveis, quer na preparação,
organização, realização e seguimento das visitas de estudo e das atividades da GNT, como
na comunicação desta com outros jovens e organizações juvenis, dentro do país e na
diáspora e, ainda, na própria mobilização de fundos para o seu funcionamento e as suas
atividades. Uma GNT aberta não apenas aos jovens oriundos de escolas privadas da capital,
mas também de escolas públicas de Bissau e do interior, onde antigos membros com
conhecimento na matéria pudessem animar sessões de sensibilização e comunicação sobre
temáticas ambientais e socioculturais.

3. Uma GNT partilhada e replicada
Há um amplo consenso entre os testemunhos recolhidos de que a escola da GNT foi uma
experiência de sucesso que merece ser atualizada, continuada e partilhada, integrando
todos os ensinamentos colhidos com as visitas de estudo, a dinâmica organizacional e as
atividades da GNT. Muitos defendem que tal partilha deve ser feita com instituições estatais
como os Ministérios da Educação e da Cultura, advogando a integração do modelo das
visitas de estudo no curriculum escolar. Consideram que devem ser envolvidas também
outras ONG e organizações da sociedade civil que partilham os princípios e valores da
Tiniguena, podendo vir a resultar em Geração Nova de outras organizações. Alguns jovens
advogam que esta partilha pode ser alargada a ONG internacionais com ganhos em
termos de metodologias inovadoras de trabalho com jovens e mesmo com o setor privado,
nomeadamente na área das novas tecnologias de informação e comunicação que possam
contribuir para a salvaguarda do património da Guiné-Bissau.
Este conjunto de ações são pistas de trabalho que a Tiniguena poderá retomar e integrar no
âmbito do seu próximo ciclo de planificação estratégica.
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Os desafios do legado da GNT para a intervenção futura da Tiniguena

P

ensar o futuro é dos exercícios mais desafiantes e apaixonantes, pois
o futuro é algo que estimula os indivíduos e as comunidades através
de sonhos. São esses sonhos que nos mobilizam enquanto entidades
integrantes de coletividades na procura de transformar desejos em
projetos concretos que inspirem gerações. Pensar o futuro, baseado num projeto
coletivo, pressupõe ações que resgatem a memória e a identidade construída ao
longo do tempo, de modo que as observações feitas no presente sejam capazes
de as integrar no seio da organização e de levar à sua transformação em algo
útil, impactante e gerador de ensinamentos. É nesse quadro que uma proposta
de educação ambiental e cultural para a cidadania como a da Geração Nova da
Tiniguena, que tem por lema “Conhecer para Amar, Amar para Proteger”, requer
uma base estruturada que se alicerce em torno de algo dinâmico, continuado no
tempo e capaz de adaptar-se às mudanças e inovações.

Para o efeito, o foco na educação de
adolescentes através de iniciativas cidadãs
baseadas numa pedagogia de convivência
permite o diálogo com modos de vida,
saberes e territórios que levam a superar
o medo do desconhecido, proporcionam o
contacto com realidades jamais vividas e
imaginadas, influenciando e estruturando o
pensamento dos seus protagonistas. Esses
elementos são geradores de empatia e
sensibilidade, criam quadros de referência
que funcionam como um mecanismo de
orientação e vinculam as pessoas de forma
amistosa e pacifica com o seu passado, no
presente.
A experiência da Tiniguena na
implementação de um programa inovador
e único na Guiné-Bissau, que proporcionou
a formação contínua e acompanhada de
cerca de duas centenas e meia de jovens,
permitiu criar uma geração de guineenses
comprometidos com o ambiente, a cultura e
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a cidadania. A continuidade desse programa
é algo que deve ser repensada hoje,
exatamente com esses homens e mulheres,
que viveram a experiência das visitas de
estudo quando eram adolescentes e fizeram
um percurso na GNT, quando jovens. Graças
a essa vivência, são hoje testemunhos
valiosos e incontornáveis para atualizar o
sonho vivido enquanto comunidade de afetos
e para perspetivar uma ação em conjunto
enquanto um pressuposto de apropriação
e maturidade, como fundamenta um dos
seus antigos coordenadores: “É essencial
que a GNT possa continuar, uma experiência
com este nível de sucesso não pode parar.
Penso que nós da GNT teremos um papel
de relevo a jogar no futuro da organização e
no futuro das visitas de estudo. É importante
que se continue a enquadrar adolescentes
e a produzir cidadãos que se preocupam
com o nosso património natural e cultural e
em serem cidadãos exemplares mas que,
sobretudo, conhecem e amam esta terra.”

UM FUTURO PARA A GNT?

Como sonhar o futuro com os pés na terra? A
imaginação e a esperança são os principais
redutos da criatividade, que possibilitam a
construção de processos de transformação
no presente e no futuro, assentes na
capacidade de ação transformadora, que
faz afirmar o compromisso. Do ponto de
vista da Tiniguena, o futuro da viabilização
do programa GNT requer factibilidade e
viabilidade das propostas que integram,
tendo em conta os contextos interno e
externo da organização e do país. Deve ser
enquadrado no âmbito da nova planificação
estratégica da Tiniguena, enquanto
oportunidade para a atualização da sua visão
e intervenção. O desafio que nos assiste é
de reconstrução de um processo que teve
impactos positivos em várias dimensões e
escalas (pessoal, organizacional, nacional)
e que se encontra numa fase de mudança,
exigindo capacidade de adaptação às novas
dinâmicas sociais, políticas, económicas,
culturais e ambientais, volvidas quase três
décadas após o início da caminhada. A
viabilização desses desafios na atualidade
pressupõe a concretização de cinco (5)
dimensões estruturais.

na perspetiva da disseminação de uma
cultura e de uma consciência favoráveis
à conservação e valorização de espaços,
recursos naturais e culturais que
possibilitem uma relação harmoniosa entre
as comunidades humanas e o ambiente, e
permitam às gerações presentes e futuras
continuar a usufruir e a proteger o dom que
é a Natureza.
A segunda dimensão é a organizacional.
Como é que a Tiniguena e a GNT
pretendem estruturar os seus órgãos
para responder ao seu desafio filosófico
através da implementação de um modelo
de governança baseado nos princípios
democráticos? Este desafio é sobretudo
o da recuperação do que orientou uma
cultura organizacional de aprendizagem e
do voluntariado, da corresponsabilização,
da participação responsável, plena e
equitativa, assente na igualdade do género,
na inclusão e no intercâmbio inter-relacional,
na multiculturalidade, e no respeito pela
diferença.

A primeira dimensão é a filosófica.
Será fundamental, no exercício conjunto de
planificação estratégica da Tiniguena com
a GNT, que se defina qual a narrativa que
se quer construir com a GNT. Ou seja, qual
é a mudança que se quer operar na futura
geração dos guineenses que passarem por
essa escola e de que modo é que essas
aprendizagens podem ser transportadas
para a sociedade como um ganho. É aqui
que se definirá qual a finalidade da GNT.
Este é o elemento crucial que vai determinar
todo o tecido organizacional, em relação
com os seus membros e a forma como irá
posicionar-se no terreno.

A produção e a prática de modelos de
governança horizontal e participativa,
alicerçados na liberdade do pensamento
e na formação de massa critica endógena,
plural, associada ao desenvolvimento de
competências técnicas para a ação pública
baseada na prestação de serviços de
utilidade pública, deverá constituir um dos
pilares do projeto “GNT como escola da
cidadania e do pensamento”, a todos os
níveis. Deverá ser adaptado, igualmente,
a todas as fases da GNT (júnior, sénior e
sénior+) assim como aos instrumentos
tecnológicos disponíveis que possam
maximizar as formas de comunicação, de
interação e de gestão de equipas.

Com efeito, a Tiniguena deverá continuar a
apostar, como defendem os membros da
GNT, em “salvaguardar essa possibilidade
de educação ambiental para a cidadania”

Nesta dimensão, será estrutural a forma
como a Tiniguena se irá organizar para
responder ao desafio do acompanhamento
da GNT, devendo ser capaz, cada vez mais,
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de estimular, mobilizar, e implicar os antigos
membros a jogarem o papel de “agentes
integradores” encarregues de animar o
processo formativo e de coorientar a vida
organizacional da GNT.
A terceira dimensão é a temática.
Será decisiva a escolha das temáticas
prioritárias nas quais inscrever a GNT do
futuro. Porém, aspetos como a conservação
do meio-ambiente, mudanças climáticas,
valorização da biodiversidade, soberania
alimentar e cultural, economia social,
solidária e criativa, democracia participativa,
produção e consumo sustentáveis, defesa
e proteção do património genético, turismo
sustentável, devem constituir os aportes
sobre os quais assentam a construção de
uma base de intervenção teórica, política e
cívica.
É com base nessas temáticas que se deve
ensaiar a construção de um quadro de
ação capaz de aprofundar o debate crítico,
criativo e inovador no seio da GNT e entre
a GNT e a sociedade, capaz de interessar
os adolescentes e jovens pela descoberta
de conhecimentos que contribuam para o
alargamento das suas visões sobre o estado
da arte desses conceitos. Mas também
sobre a propriedade desses conhecimentos
na forma como se inscrevem na sua
produção nacional e, concomitantemente,
a possibilidade de sistematização da
contribuição da GNT nessa matéria junto do
seu público.
A quarta dimensão é a metodológica. Em
que medida é que a filosofia da GNT e o
seu modelo organizacional permitem a
transmissão dos seus valores e a absorção
dos conteúdos e ensinamentos veiculados?
Esta é a parte da operacionalização da
estratégia de aprendizagem. As visitas de
estudo aos sítios de património, a realização
de fóruns e intercâmbios, de pesquisas e
recolha de saberes da tradição popular,
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a educação e comunicação ambiental e
cultural por pares, deverão continuar a ser
o foco da formação-ação-aprendizagem.
Neste particular, há que investir na formação
de animadores, na invenção de dinâmicas
formativas e de animação de grupos, na
construção de instrumentos pedagógicos
de aprendizagens capazes de mobilizar
e motivar jovens com encanto, desde
o momento das visitas de estudo, até à
integração na GNT. Deve ainda apostar-se
num avanço em termos de intervenção
que permita, alargar a oferta formativa no
campo da profissionalização dos jovens
(inclusive da reorientação curricular) para
obtenção de competências mais voltadas
para a conservação do ambiente, turismo
responsável, economia criativa, social e
solidária, auditoria ambiental como meio de
alcançar outros jovens que não tiveram a
possibilidade de participar nas visitas, mas
com interesse e sensibilidade no campo
ambiental e de desenvolvimento participativo
e durável.
Em todo esse processo, o aspeto da
comunicação reveste-se de uma importância
fundamental, particularmente “o programa
radiofónico Inter-Jovens - uma tradição
de mobilização”, como defende um dos
seus principais protagonistas. Já que é
fator aglutinador dos membros, através da
investigação e da sensibilização voltada
para a educação ambiental e promoção da
cidadania, poderá ganhar em atratividade
e interação com o seu público quando for
associada ao uso de novas tecnologias de
informação e comunicação para a difusão
dos conteúdos. Assim, poderá atingir um
público mais vasto, não só no país como na
diáspora e, desta forma, o mundo em geral.

UM FUTURO PARA A GNT?

A quinta dimensão é a da mobilização
de recursos. Qual é o valor da ação que
leva à transformação de uma pessoa em
um(a) cidadão(ã)? Quanto tempo será
necessário para conseguir esse resultado?
Em que medida os ganhos para a sociedade
serão retribuídos? Estas são apenas
algumas questões para refletir quando se
questiona e/ou se tem alguma relutância
no financiamento de processos cujos
resultados só são visíveis a longo prazo. Na
Tiniguena, encaramos o desenvolvimento
como processo no qual a conservação de
espaços e recursos naturais é a condição
sine qua non para a manutenção de modos
de vida saudáveis e sustentáveis. Para tal,
é indispensável o investimento nas pessoas
através do desenvolvimento dos seus
talentos humanos, técnicos e cognitivos,
para servirem a humanidade, adotando
comportamentos que veiculem valores e
formas de estar assentes em compromisso
com o Planeta.

Como os jovens da GNT nos dizem, é
verdade que “o contexto do país mudou,
as prioridades da juventude e os princípios
da sociedade já não são os mesmos”, mas
temos um mundo precioso que devemos
proteger e cuidar através da ação cidadã e
da solidariedade humana enquanto base
para construirmos juntos uma sociedade
melhor e sustentável para as gerações
presentes e futuras. Para o efeito, o
modelo de mobilização de recursos para
implementar um programa como este deverá
estar no centro da estratégia institucional.
Deverá ser capaz de superar as limitações
intrínsecas à visão de projetos de curta
duração e impacto imediato (que prevalece
atualmente), de modo a não perder o que é
o seu fundamento e a sua essência: formar
gerações comprometidas com o presente e
o futuro da sua terra, num ambiente são e
produtivo!
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“ Hoje, os menins e as
meninas que outrora
eram membros da GNT,
encontram-se pelo mundo,
a espalhar o legado desta
escola! ”
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POSFÁCIO
A Tiniguena é parceira da Fundação MAVA
desde 2001, inicialmente através da Fundação
Internacional do Banc d’Arguin (FIBA) e depois
diretamente a partir de 2014. Desde 2005 até hoje,
tive a oportunidade de acompanhar de perto a
evolução da Tiniguena, primeiro como coordenadora
do programa de Áreas Marinhas Protegidas da
FIBA e, a partir de 2014, como Diretora adjunta,
e posteriormente, como Diretora do programa da
África Ocidental da Fundação MAVA.

“ Que estas sementes possam continuar
a espalhar-se e a germinar, para dar
centenas, milhares de magníficos
poilões! ”

N

um mundo onde tudo parece ir
cada vez mais rápido, poder parar
e olhar para trás, relembrar o
passado com uma certa lucidez
e uma curiosidade renovada e retirar dele
ensinamentos, para melhor ressurgir, é um
momento precioso. Contar a história da
GNT era um dever para a Tiniguena, não
só para ela, mas também, e sobretudo,
para os membros e amigos da GNT e para
todos aqueles que se interessam pela
educação ambiental e pela cidadania. Este
livro permite-nos partilhar uma experiência
única de transmissão de conhecimento
através da exploração e da descoberta, do
deslumbramento e da inspiração. É também
uma história de passagem de testemunho
entre gerações, de despertar e de tomada
de consciência de uma juventude urbana
que não estava em nada predestinada a vir
a interessar-se algum dia pelas questões da
conservação do património natural e cultural
e da cidadania.
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Mas a minha história pessoal com a Tiniguena
começou muito antes...
O meu primeiro contacto com a Tiniguena data de
há quase trinta anos, em 1992. Nessa ocasião,
tive o privilégio de integrar a equipa desta nova
ONG, pouco depois da sua criação, quando ela
começava a delinear a sua marca, a desenhar o
seu futuro e a lançar as suas primeiras atividades/
iniciativas. Fui responsável pelo seu Programa de
Apoio a Iniciativas de Desenvolvimento Local. Sob
a liderança visionária de Augusta Henriques e a
competência do meu então colega Pedro Quadé,
responsável pelo programa de Educação para o
Desenvolvimento, a primeira visita de estudo de
alunos foi lançada um ano depois, em 1993, seguida
de uma campanha de sensibilização centrada no
sítio visitado e a publicação, no final do ano, de
um conjunto de postais e um calendário dedicados
ao património natural e cultural do sítio. A história
da GNT começava então e ia continuar conforme
descrito neste magnífico livro.
Porém, nada acontece por acaso...
A Tiniguena sempre esteve um passo à frente.
Construir e manter uma visão clara, realizar
exercícios regulares de planificação estratégica,
imaginar e antecipar cenários, desenvolver
programas de trabalho plurianuais num contexto
marcado principalmente pela instabilidade,
assemelha-se ao que o Presidente Barack Obama
chamou «a ousadia da esperança». A ousadia
de acreditar que, apesar de todas as incertezas
e dificuldades do contexto, temos a possibilidade
de agir e de influenciar as coisas e que temos
assim uma responsabilidade pelo nosso próprio
destino. Uma ousadia que dá a esperança e nutre
a resiliência, seja qual for a tormenta, mantendo
esta capacidade de perceber e antecipar as
oportunidades únicas que fazem a diferença.

O destino de milhares de pessoas foi
marcado direta ou indiretamente pela
Tiniguena e pela GNT e, tal como todas essas
pessoas, é com emoção e também com um
certo orgulho que posso afirmar: eu estava
lá, eu vi, eu testemunhei esta história.
Olhando para o percurso dos jovens da
GNT, é certo que novas plantas continuaram
e continuam a crescer a partir das
sementes que a Tiniguena lançou com esta
experiência, sementes do sonho partilhado
de uma Guiné-Bissau melhor para todos os
seus filhos, para além da conservação dos
sítios e das espécies, em íntima ligação com
a cidadania.

Esta experiência é exemplar e por isso
merece ser replicada, multiplicada,
adaptada, revisitada, adotada...
O maior desejo da MAVA para a GNT e a
Tiniguena é que essas sementes possam
continuar a espalhar-se e a germinar, para
dar centenas, milhares de jovens poilões,
essa magnífica árvore que representa o
símbolo da Tiniguena.
Charlotte Karibuhoye Said,
Diretora do programa da África Ocidental da Fundação MAVA

Dakar, Novembro de 2020
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ACRÓNIMOS

ACEP	Associação para a Cooperação entre os
Povos, ONGD portuguesa
AD	Acção para o Desenvolvimento, ONG
guineense
AG Assembleia-geral
Alternag	Associação de Estudos e Alternativas, ONG
guineense
ASA Associação para a Solidariedade e Acção
BAD Banco Africano de Desenvolvimento
BB	Bairro Belém, uma das frentes de intervenção
da Tiniguena
ED Educação para o Desenvolvimento
CECI	Centro de Estudos e Cooperação
Internacional, ONG canadiana
CIDAC	Centro de Intervenção para o
Desenvolvimento Amílcar Cabral,
ONG portuguesa
CNE Comissão Nacional das Eleições
CNJ Conselho Nacional da Juventude
COPAGEN	Coligação para a Defesa do Património
Genético Africano
CPLP Comunidade de Países de Língua Portuguesa
DGFC Direção Geral das Florestas e Caça
ED Educação para o DEsenvolvimento
FIBA Fundação Internacional do Banco d’Arguin
GB Guiné-Bissau
GNT Geração Nova da Tiniguena
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GPC Gabinete de Planificação Costeira
GPVT Grupo dos Pequenos Voluntários da Tiniguena
IBAP Instituto da Biodiversidade e das Áreas
Protegidas
IJ Inter-Jovens, programa radiofónico da GNT
IED	Instituto de Estudos para o Desenvolvimento,
ONGD portuguesa
IMVF	Instituto Marquês de Valle Flor, ONGD
portuguesa
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
KKDNTB Kil Ki Di Nos Ten Balur
MAVA Fundação para a Natureza
MM	Matu Malgos, revista de educação ambiental
da Tiniguena
OGM Organismo Geneticamente Modificado
ONG Organização Não-Governamental
ONGD	Organização Não-Governamental de
Desenvolvimento
RBABB	Reserva de Biosfera do Arquipélago de
Bolama / Bijagós
RENAJ Rede Nacional das Associações Juvenis
SWISSAID	Fundação Suíça para a Cooperação para
o Desenvolvimento, ONG suíça
Tiniguena Esta Terra é Nossa, ONG guineense
UICN	União Internacional para a Conservação
da Natureza
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância

GLOSSÁRIO

Baloba Local de cerimonia animista, de acesso restrito
Bassora di povu Vassoura do povo
Bissau na Lanta! Bissau vai reerguer!
Budjugu Bijagó
Bumbas

Bombas

Di nô mininessa Da nossa infância
Djito ka ten Não há nada a fazer
Djumbai Convívio, conversa animada
Femia Menina/mulher
Fiansa Confiança/dependência
Guiné Lanta! Guiné, ergue-te!
Guiné-Bissau ten ku ten futuro! A Guiné-Bissau tem que ter um futuro!
Homis garandis Anciãos
Kambansa Travessia
Kaminhu sta limpo o nau Se tudo vai correr bem.
Kasa di padja Casa coberta de palha
Kil ki di nos ten balur O que é nosso tem valor.
Kuru

Pele, posto, cargo a desempenhar (sentido figurado)

Lala

Savana herbácea húmida

Lus ka ten, iagu ka ten, pon sta karu Não há luz, não há água, o pão está caro
Malila Liana
Mandjidura	
Sinal de interdição ou sacralização de um local feito com ramos
de palmeira entrelaçados

Matu Malgos	Floresta sagrada, protegida pelos espíritos animistas,
onde se realizam cerimónias e rituais d iniciação.

Mininesa Infância
Mininus di Tiniguena reguilas, Os meninos da Tiniguena são reguilas,
ma e ta pega tesu. mas trabalham bem.
Mininus djiru! Crianças inteligentes!
Pampan Campo de cultura de arroz sequeiro, agricultura itinerante
Pega tesu Esforçar-se/empenhar-se
Sabi tok! Delicioso!
Saúde Sabe Tene

É bom ter saúde

Sol Mansi Amanheceu
Tarafe

Mangal, mangue

Tchon

Terra, solo, território

Tera sabi
Tugas

Terra boa, gostosa
Colonos portugueses
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Quadro dos entrevistados
e dos autorretratos da GNT
N.º

NOME

SEXO

VISITA DE ESTUDO

ANOS DA
VISITA

01

Andreia Robalo
Djassi

F

Cantanhez,
Bijagós, Buba/
Cufada

1993
1994
1995

02

Mireille
Fernandes
Pereira

F

Cantanhez,
Bijagós

03

Niky Robano
Pinto Lopes

M

04

Óscar Pitti Rivera M

FORMAÇÃO/
PROFISSÃO

ENTIDADE
PATRONAL

RESIDÊNCIA
ATUAL

AUTORETRATO

ENTREVISTA

Médica
especialista em
UNICEF GuinéDoenças infecto- Equatorial
contagiosas

Guiné
Equatorial

X

X

1993
1994

Eng.ª Ambiente
e Saúde Pública, DG Saúde /
Mestre em
Ministério Saúde
Saúde Global

Guiné-Bissau

X

X

Cantanhez

1993

Licenciado
Contabilidade e
Administração

MTN, empresa
telecomunicações

Guiné-Bissau

Bijagós, Buba/
Cufada, Suzana/
Varela

1994
1995
1996

Economista,
Mestre em
Economia
Internacional

Banco Africano
Desenvolvimento Costa Marfim
(BAD)

X

X

X

05

Iapátia Sá

F

Bijagós

1994

Mestre em
Gestão e de
Empresas, MBA Agência Púrpura Guiné-Bissau
em Management
Internacional

06

Braima Baldé

M

Bijagós

1994

Licenciado
em Ciências
Contábeis

PLAN
Internacional

Guiné-Bissau

07

Fanceni H. Baldé

F

Buba/Cufada,
Suzana/Varela,
Bolama

1995
1996
1997

Licenciada
em Dietética e
Nutrição

UNICEF Angola

Angola

X

1995
1996
1997

Licenciada em
História, Mestre
em Gestão de
projetos, Artista
plástico

Conta própria

Costa Marfim

X

X

08

Irley Barbosa

F

Buba/Cufada,
Suzana/Varela,
Bolama

09

Miguel de Barros

M

Buba/Cufada

1995

Sociólogo

Tiniguena, ONG
nacional

Guiné-Bissau

X

10

Mary Fidélis

F

Buba/Cufada

1995

Técnica superior
de Turismo

Programa
Alimentar
Mundial (PAM)

Guiné-Bissau

X

11

Sónia Ramalho
Fernandes

F

Buba/Cufada

1995

Cabeleireira

Conta própria

Suécia

X

12

Nandi Lopes
Rodrigues

F

Suzana/Varela,
Bolama, Corubal

1996
1997
1998

Médica,
Hospital público
especialista em
da Amadora/
Medicina Interna Sintra

Portugal

X
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X

X

X

N.º

NOME

SEXO

VISITA DE ESTUDO

ANOS DA
VISITA

FORMAÇÃO/
PROFISSÃO

13

Malam Cassama

M

Suzana/Varela

1996

Jornalista

14

Domingos Correia M

Bolama

1997

15

Virgínia J.
Fernandes

Corubal

16

Jaquelina P. Vaz

F

F

ENTIDADE
PATRONAL

RESIDÊNCIA
ATUAL

AUTORETRATO

ENTREVISTA

Guiné-Bissau

X

X

Licenciado em
Direito, menção
Administração

Polícia Judiciária Guiné-Bissau

X

X

1998

Licenciada
em Gestão de
empresas

Orange, empresa
telecomuniGuiné-Bissau
cações

X

Corubal

1998

Socióloga e
pós-graduação
em Gestão
de Recursos
Humanos

Vivo Energy /
Shell

Cabo Verde

X

Administração
e Gestão de
Empresas,
Mestre em
Gestão
Estratégica

Banca/Grupo
ING

França

X

17

Binta L.
Rodrigues

F

Corubal,
Formosa,

1998
/
2001

18

Chadmila Pinto
Lopes

F

Corubal,
Formosa,

1998
/
2001

Licenciada em
Psicologia

Hospital de
Cumura

Guiné-Bissau

X

Biólogo,
estudante de
PhD em Biologia
e Ecologia
das alterações
globais

Faculdade
Ciências Lisboa

Portugal

X

X

X

19

Mohamed
Henriques Baldé

M

Formosa,
Cacheu, Farim

2001
2002
2003

20

Boaventura R.
Santy

M

Formosa

2001

Sociólogo, PhD
em Engenharia
Ambiental

Tiniguena, ONG
nacional

Guiné-Bissau

X

21

Udimila Queta

F

Formosa

2001

Licenciada em
Comunicação
Social

Inst. da
Biodiversidade e
Guiné-Bissau
Áreas Protegidas
(IBAP)

X

22

Andrea Camará

F

Formosa

2001

Licenciada em
Direito

UNOGBIS

Guiné-Bissau

X

Cacheu, Farim,
João Vieira/
Poilão

2002
2003
2004

Mestre em
Comércio
Internacional,
mestrando
em avaliação
projetos

Escola Admin.
Pública
Quebeque

Canadá

X

23

Mbussum Midana
M
Sambú

X
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Quadro dos entrevistados
e dos autorretratos da GNT
N.º

NOME

SEXO

VISITA DE ESTUDO

ANOS DA
VISITA

24

Saturnino de
Oliveira

M

Cacheu, Farim,
João Vieira/
Poilão

25

Samantha G.
Fernandes

F

Farim, João
Vieira /Poilão,
Jeta

26

Mário João
Mendonça

M

27

Welena Silva

M

28

João Teixeira

M

FORMAÇÃO/
PROFISSÃO

ENTIDADE
PATRONAL

RESIDÊNCIA
ATUAL

2002
2003
2004

Licenciado
em Ciências
Económicas e
Gestão

Instituto
Nacional de
Estudos e
Pesquisa (INEP)

2003
2004
2005

Licenciada
em Direito,
mestranda
em Direito
internacional

Farim

João Vieira/
Poilão

Cantanhez 2

AUTORETRATO

ENTREVISTA

Guiné-Bissau

X

X

Faculdade
Direito Lisboa

Portugal

X

X

2002

Gestor,
Compositor e
intérprete de
música RAP

Conta própria

Guiné-Bissau

2004

Licenciado em
Direito, mestre em
Ciências jurídicoambientais

Faculdade
Direito Bissau

Guiné-Bissau

X

X

2007

Licenciado em
Sistemas de
Informação,
Desenvolvedor /
Scrum Master

TEES/ENEL,
conta própria

Brasil

X

X

Suécia

X

X

Guiné-Bissau

X

X

29

Luana Pereira

F

Cantanhez 2

2007

Licenciada
em Relações
Públicas e
Publicidade,
Universidade de
mestranda em
Malmö
Comunicação
para o
Desenvolvimento

30

Baónandje Silva
Biague

F

Cantanhez 2

2007

Licenciada em
Direito

31

Leodinilde Pinto
Caetano

F

Cantanhez 2

2007

Licenciada em
Universidade
Agronomia,
Estadual de S.
mestranda
Paulo
Geografia Agrária

Brasil

X

X

32

Erikson
Mendonça

M

Licenciado em
Direito

Tiniguena, ONG
nacional

Guiné-Bissau

X

X

33

Didier Monteiro

M

Licenciado
em Gestão
Financeira

UNICEF

Guiné-Bissau

X

X
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União Europeia

lista de alunos participantes
nas 12 primeiras visitas de estudo
da tiniguena - 1993 a 2007
1.	Visita de estudo às Matas de Cantanhez,
realizada de 4 a 10 de abril de 1993
Nº de Alunos: 17 # Sexo: 6 F e 11 M # Ano escolar: 7ª e 8ª classes # Idades: 13 a 15 anos
Escolas: Liceu João XXIII
Nome dos alunos
 imítrio Fernandes / João Rogado / Dionisio Mendes Fernandes / Mireille Pereira / Luali Miranda
D
/ José Euclides Fernandes / Alfa Umaro Só / Simão Cá / Niky Robano / Andrea Robalo Djassi
/ Dhezi Gerson Tavares / Carlos Valdir Barbosa / Adalmira Viera / Natércio Mindelo / Abel
Suleimane Fernandes / João Manuel Vieira / Aminata Djaló.

2.	Visita de estudo às Ilhas Bijagós,
realizada de 18 a 25 de março de 1994
Nº de Alunos: 15 # Sexo: 9 F e 6 M # Ano escolar: 9ª e 10ª classes # Idades: 14 a 21 anos
Escolas: Liceu João XXIII e Escola Taborda
Nome dos alunos
 ndrea Robalo Djassi / Mireille Pereira / Nérida Biai / Óscar Rivera / Iapátia Sá / Dionildo
A
Valentin / Ahmed Aly / Carla Costa / Roquiato Dabo / Edna Costa / Iaia Cassama / Braima Baldé /
Suzy Paula / Magda Reis / Fernando Sanha

3.	Visita de estudo ao Rio Grande de Buba e Lagoa Cufada,
realizada de 8 a 15 de abril de 1995
Nº de Alunos: 21 # Sexo: 12 F e 9 M # Ano escolar: 7ª, 8ª e 10ª classes # Idades: 12 a 15 anos
Escolas: Liceu João XXIII, Escola Taborda e Escola Portuguesa
Nome dos alunos
 ndrea Robalo Djassi / Óscar Rivera / Alanan Gomes Soares / Maira Tatiana S. Forbs / Yannik-Jo
A
B D’Alva / Lisandra M. G. Cabral / Dima A. Dahaba / Damieta Gregório Mendes / Samuel Óscar
Fernandes / Sónia Ramalho Fernandes / Francisco Augusto Regalla / Irley Taborda Barbosa /
Adroaldo Moreira Borges / Miguel Marcos de Barros / Cherif Abdel Haidara / Fanceni Henriques
Baldé / Yasmine Cabral M. Santos / Djacumba Cassama / Mary Fidélis / Vanessa Fonseca Silva /
Samory Intchasso

4.	Visita de estudo a Suzana e Varela,
realizada de 31 de março a 6 de abril de 1996
Nº de Alunos: 19 # Sexo: 10 F e 9 M # Ano escolar: 7ª, 8ª, 9ª e 11ª classes # Idades: 12 a 17 anos
Escolas: Liceu João XXIII, Escola Taborda, Escola Portuguesa e Liceu Nacional Kwame N’Krumah
Nome dos alunos
 scar Rivera / Irley Taborda Barbosa / Fanceni Henriques Baldé / Nandi Lopes Rodrigues /
Ó
Samuel José Tambá / Zulayd Pereira de Almeida / Carlos de Oliveira Campos / Aina Yasmina Sané
/ Carina Denise Lopes Nosolini / E. Mireille Ferrage Salomão / Kolizé Soares da Gama / Mariama
Neves / Mohamed Aila Rodrigues / Nelson Garcia da Silva / Victor de Carvalho / Malam Cassama
/ Admaia L. Sambu Gavancho / Fernando Jorge de Pina / Fernando Luis Jorge
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lista de alunos participantes
nas 12 primeiras visitas de estudo
da tiniguena - 1993 a 2007
5.	Visita de estudo a Bolama,
realizada de 22 a 30 de março de 1997
Nº de Alunos: 24 # Sexo: 6 F e 18 M # Ano escolar: 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classes # Idades: 12 a 16 anos
Escolas: Liceu João XXIII, Escola Portuguesa e Liceu Nacional Kwame N’Krumah
Nome dos alunos
I rley Taborda Barbosa / Fanceni Henriques Baldé / Nandi Lopes Rodrigues / Idrissa Sidibé Só /
Ibrahim Taborda Camará / Luis António Tavares Júnior / Armindo Nunes Correia / Idriss Miguel
Abibe / Carlos Alberto Almeida / Jorge Humberto Vicente / Tito Jamel Jauad Handem / Mário
de Carvalho / Viriato Esteves / Samir Seco Sanhá / Domingos Monteiro Correia / Maomar Idrissa
Mané / Leopoldina Pereira Barreto / Rui Luis da Silva Júnior / Leony Gregório M’Bana / Vanessa
Pereira Sampaio / Sana Camará / Nautaram de Melo Mendes Tavares / Emanuel Morais dos
Santos / Sumaila Djaló

6.	Visita de estudo ao rio Corubal,
realizada de 4 a 11 de abril de 1998
Nº de Alunos: 14 # Sexo: 11 F e 3 M # Ano escolar: 7ª, 8ª e 9ª classes # Idades: 12 a 15 anos
Escolas: Liceu João XXIII, Escola Portuguesa e Liceu Nacional Kwame N’Krumah
Nome dos alunos
 andi Lopes Rodrigues / Emanuel Morais dos Santos / Jaquelina Rosário Pereira Vaz / Abasse
N
Munine Embalo / Virginia José Fernandes / Jenifer Brito Abelha / Binta Lopes Rodrigues /
Chadmila Samira Pinto Lopes / Sidney Okika Fernandes Costa / Aimuna Fanta Sané / Ersilia
Lopes Goudiaby / N’Deye Marie Mané / Samir Pereira Neves / Nídia Filomena Nosolini Cabral

7.	Visita de estudo à ilha Formosa,
realizada de 7 a 14 de abril de 2001
Nº de Alunos: 13 # Sexo: 7 F e 6 M # Ano escolar: 8ª, 9ª, 10ª e 11ª classes # Idades: 13 a 17 anos
Escolas: Liceu João XXIII e Escola Portuguesa
Nome dos alunos
 inta Lopes Rodrigues / Chadmila Samira Pinto Lopes / Mohamed Faza Henriques Baldé / Brígida
B
Nancassa / Boaventura Rodrigues Vaz Santy / Viriato M’Bana / Nap’n Malabe Veiga da Fonseca
/ Udimila Kadija Queta / Satu Biai / Bedam Matcha Costa Sanha / Hermani Ernesto Dias / Sara
Denise Alvarenga / David Almeida Vera Cruz

8.	Visita de estudo a Cacheu,
realizada de 23 a 30 de março de 2002
Nº de Alunos: 14 # Sexo: 8 F e 6 M # Ano escolar: 8ª, 9ª e 10ª classes # Idades: 13 a 18 anos
Escolas: Liceu João XXIII e Escola Portuguesa
Nome dos alunos
 ohamed Faza Henriques Baldé / Bedam Matcha Costa Sanha / Nilton N’koka Ca / N’Bussum
M
Midana Sambu / Satu Biai / Gassane Amiza Figueiredo Lopes / Larra Mirela Dias Fernanndes
Lopes / Arafam Mané Júnior / Saturnino de Oliveira / Ictiandra Carvalho / Raissa Barcelos de
Castro Fernandes / Maimuna Menezes Baldé / Djenabu Djalo / Shirley Yasmila Lopes Embalo
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9.	Visita de estudo a Farim,
realizada de 12 a 18 de abril de 2003
Nº de Alunos: 15 # Sexo: 9 F e 6 M # Ano escolar: 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classes # Idades: 12 a 18 anos
Escolas: Liceu João XXIII e Escola Portuguesa
Nome dos alunos
 ohamed Faza Henriques Baldé / N’Bussum Midana Sambu / Janna Barbosa Wambar / Adiatu
M
Gama Djalo / Elizandro Manuel Soares da Gama / Janice Taborda Cordeiro / Raissa Pinto Pereira
/ Daianara Mariama Camara Injai / Djanaina Shanisse Vaz Turpin / Jeovanea Sabino Sá Gomes
/ Abdénio José da Silva Lopes / Mário João Mendonça / Hélzio Lopes Cá / Yanira Samantha
Gomes Fernandes / Ronise Soares da Gama

10.	Visita de estudo a João Vieira e Poilão,
realizada de 3 a 9 de abril de 2004
Nº de Alunos: 17 # Sexo: 9 F e 8 M # Ano escolar: 8ª, 9ª e 10ª classes # Idades: 13 a 18 anos
Escolas: Liceu João XXIII e Escola Portuguesa
Nome dos alunos
 ’Bussum Midana Sambu / Janna Barbosa Wambar / Yanira Samantha Gomes Fernandes /
N
Saturnino de Oliveira / Fatumata Dabó / Cadija Baldé / Minervilene Cabral / Fatumata Binta
Indoi Baldé / Yacidara Batista / Feliciana Cabral Pereira / Welena da Silva / Luis Carlos da Góia
Pinto / Vânia Carina Vaz Dias / Queluntam Moura Banjai / Omar Taborda Camará / Carlos
Yanik Barbosa / Helton Luis Baiá

11.	Visita de estudo à ilha de Jeta,
realizada de 20 a 25 de março de 2005
Nº de Alunos: 16 # Sexo: 8 F e 8 M # Ano escolar: 9ª e 10ª classes # Idades: 14 a 17 anos
Escolas: Liceu João XXIII, Escola Portuguesa e Aldeia S.O.S.
Nome dos alunos
J anna Barbosa Wambar / Yanira Samantha Gomes Fernandes / Nhalin Aicha Mané / Itum
Darandim Monteiro / João Betame de Sá Teixeira / Assanato Bailo Camara / Aissato Bailo
Camara / Solange Pampam / Gemília Conceição Tavares Pereira / Adérito Gomes Acudje /
Ricardo Cabral Lopes / Abdel Jaquité / Muhamud Umarú Seidi / N’Guesso Silva Moreno /
Julieta Aquino Pereira / João Paulo Esteves

12.	2ª Visita de estudo a Cantanhez,
realizada de 31 de março a 6 de abril de 2007
Nº de Alunos: 16 # Sexo: 11 F e 5 M # Ano escolar: 7ª, 8ª e 11ª classes # Idades: 14 a 19 anos
Escolas: Liceu João XXIII, Escola Portuguesa e Aldeia S.O.S.
Nome dos alunos
J oão Betame de Sá Teixeira / Dayana Simone Saiegh Mendes / Djucu Joaninha de Barros Faty
/ Evandro Taborda Pedreira Gomes / Luma Prianca Salman Mendes / Ruben Mamadú Turé /
Leodinilde Pinto Caetano / Baónandje Silva Biagué / Mamadú Seck / David Davyes Queirós /
Yaarin-ul Kafft Kosta / Etiandra Siumara Fernandes Sow / Bitia Vieira Camará / Whote Guerra /
Josefina Cardoso / Luana Edla Cardoso Pereira
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Geração
Nova da
Tiniguena

uma escola para a vida!
Em 1993, a ONG guineense Tiniguena – Esta Terra é Nossa!, alertada pelos
riscos de desaparecimento das florestas de Cantanhez, organizou uma visita de
estudo de uma vintena de alunos da capital para testemunhar a situação, sob
o lema “Conhecer para amar, amar para proteger”. Ao longo de uma semana,
estes alunos, com idades entre os doze e os quinze anos, foram à descoberta
das últimas florestas primárias do país e das populações que ali vivem. De
regresso a Bissau, participaram numa campanha de sensibilização visando
informar o público sobre a riqueza excecional do património natural e cultural
das florestas de Cantanhez e lançar um grito de alerta sobre as ameaças do seu
desaparecimento.
Encorajada pelo sucesso da experiência, a Tiniguena resolveu renovar a
iniciativa todos os anos, replicando-a nos mais valiosos patrimónios nacionais:
Arquipélago dos Bijagós, rio Corubal, mangais de Cacheu, etc. De 1993 a
2007, uma dúzia de sítios foram desvendados ao público através do olhar das
crianças.
Ao regressar das visitas, quiseram prolongar por mais tempo a sua ação de
testemunho e defesa dos patrimónios. Decidiram então criar a sua própria
organização, a Geração Nova da Tiniguena. Através de emissões radiofónicas,
de festivais de música rap, de campanhas de arborização, de fóruns temáticos,
etc. e com o enquadramento da Tiniguena, a GNT mobilizou a juventude
guineense durante cerca de vinte anos. Foi assim que, ao longo dos anos, eles
foram transmitindo mensagens de esperança num país em situação de crise
permanente.
Em 2019, com o apoio da Fundação MAVA, a Tiniguena quis fazer um balanço
e retirar lições desta experiência. Assim, propôs a trinta jovens que haviam
participado nas visitas a sítios do património e que passaram pela escola da
GNT, que contassem a sua história. Já adultos, eles dizem-nos como é que a
aventura da GNT influenciou a sua existência nos planos pessoal e profissional.
São estes testemunhos que são aqui apresentados, acompanhados de textos
redigidos pelos autores da obra que retraçam a história desta experiência única,
fazem a análise e extraem os seus grandes ensinamentos.

