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vista sobre praia da ilha de bubaque

É, certamente, em boa hora, que chega ao
grande público um importante repositório
acerca do Património urbanístico e arquitetó‑
nico colonial do Arquipélago dos Bijagós, na
medida em que se tratade dar a conhecer uma
realidade cultural assaz rica e diversificada
— até aqui pouco ou mal conhecida, senão
mesmo desconhecida —, na qual se revela,
legitimamente, essoutra grandeza e especifi‑
cidade arquipelágica dos Bijagós, desta feita,
com uma obra temática e atinente a um legado
específico, de Memória e de História ímpares.
Efetivamente, o Arquipélago dos Bijagós
é, também, para além dos lugares
‑comuns,
uma realidade viva e palpável, seja pela imen‑
sidão cultural que o povo bijagó representa,
seja ainda pela insuspeita importância do seu
património urbanístico e arquitetónico colo‑
nial, este último descrito e mostrado, nesta
obra, com particular sensibilidade e minúcia,
quer pela via de eloquentes narrativas textuais,
quer pela mostra de sugestiva e variada ico‑
nografia, denotando assim, uns e outros, um
aturado labor de pesquisa cujas incidências,
curiosamente, discorrem do histórico ao cul‑
tural, do antropológico ao sociológico e, obvia‑
mente, do urbanístico ao arquitetónico.
Ocorre que, no contexto da conquista colo‑
nial da Guiné‑Bissau, o Arquipélago dos Bija‑
gós foi, pela sageza e tenacidade dos bijagós,
o último reduto de resistência africana. Este
facto, aparentemente banal, acabou por con‑
dicionar sobremaneira os traçados urbanís‑
ticos e as edificações respetivas, na medida
em que a tenaz resistência dos bijagós, aqui
já referida, foi aqui e acolá o fator‑chave que
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foi determinando o ritmo e a intensidade de
surgimento de novas urbes e correspondentes
edificações. Curiosamente, sem que nelas as
guerras de conquista tivessem afetado a ado‑
ção de altos critérios vanguardistas da época
(tanto em matéria de conceção urbanística,
como nas técnicas de construção e seleção dos
materiais usados e ainda, sobretudo, quanto
à variedade de estilos artísticos de construção
adotados, por vezes, numa mesma edificação).
Com efeito, é disso tudo que, cumulativa‑
mente, esta obra é reveladora, ressaltando‑se
nítido nela, por um lado, a preocupação em
conferir‑se, tanto quanto possível, uma expli‑
cação plausível e consistente acerca da funcio‑
nalidade dos traçados urbanísticos — tanto na
perspetiva da sua territorialização contextual
(edificações incluídas) como no atinente à preo‑
cupação de fazer vir ao de cima informações
acerca dos estilos neles usados (estilo neoclás‑
sico revivalista, estilo Deco, estilo arquitetura
clássica, estilo art
‑déco, etc.) —, para além
ainda de informações complementares relati‑
vas ao estado atual da sua conservação e perspe‑
tivas de evolução, destacando‑se, de tal forma,
em todo este exercício, o intenso labor heurís‑
tico que caracteriza globalmente a obra e, con‑
comitantemente, o alto potencial simbólico das
correlações, sempre possíveis de estabelecer,
entre as peças iconográficas que enquadram as
narrativas, por um lado, e as realidades socio‑
culturais subjacentes, por outro.
Na realidade, desfaz‑se assim, com o enun‑
ciado e o conteúdo desta obra, o cristalizado
lugar‑comum, segundo o qual, em certo sen‑
tido, o Arquipélago dos Bijagós, pela sua des‑

lumbrante beleza natural, é tão‑somente um
local remoto, paradisíaco, situado algures no
Atlântico, quiçá, marginal mesmo no con‑
texto do pós
‑independência — e cuja fun‑
ção deveria assentar apenas e só na indústria
do turismo. Esta é, feliz ou infelizmente, a
visão dominante. Como quer que seja, é dado
assente o facto de o Arquipélago dos Bijagós
possuir, paralelamente às condições turísticas,
um manancial cultural e natural inesgotável,
como o património urbanístico e arquitetó‑
nico colonial, de resto, o objeto de estudo da
presente obra que, legitimamente, representa
uma contribuição sem precedentes para que
o próprio turismo do Arquipélago venha a ser
mais ecológico e mais atrativo, mormente com
a introdução de outras dimensões como sejam
a do turismo cultural, científico ou o próprio
ecoturismo.
E esse «disso tudo» que retrata a presente
obra, não é senão o património histórico vivo
que constitui o objeto de estudo e abordagem

desta obra que, por sinal, interpela os que no
seu legado se revêm — certamente portugue‑
ses, certamente guineenses —, não apenas por‑
que é necessário o seu melhor conhecimento
(estudos, promoção e divulgação) preservação
ou restauro —, mas porque é imperativo que
a sua patrimonialização, por uns e outros, seja
devidamente procedida de uma inequívoca
apropriação histórica, em ordem à necessária
catalisação da catarse coletiva que se impõe
entre povos outrora colonizadores e coloni‑
zados, mas que hoje procuram juntos, a justo
título, enquadrar, valorizar e preservar uma
rica herança comum.
Leopoldo Amado
Diretor do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisa (INEP) — Guiné‑Bissau
Bissau, Março de 2016
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Os estudos sobre a história e arquitetura do
urbanismo nas antigas colónias portuguesas
em África têm sido marcados por décadas de
enorme progresso e produtividade. Passado o
período pós‑independência das antigas coló‑
nias (1974/75 até cerca de 1990), começaram
a ser desenvolvidos diversos trabalhos que
contribuíram de forma inequívoca para um
conhecimento aprofundado dos diferentes
contextos, épocas e materializações da arqui‑
tetura e do urbanismo na chamada «África
Portuguesa».
No âmbito de iniciativas particulares e insti‑
tucionais, publicaram‑se vários livros e artigos
e organizaram‑se muitos colóquios dedicados
à preservação do património histórico.
No que diz respeito à Guiné‑Bissau, têm
sido elaborados alguns estudos no âmbito do
projeto Património de Origem Portuguesa no
Mundo: arquitetura e urbanismo, da Fundação
Calouste Gulbenkian, que dedica um volume
à África subsariana, bem como outros desen‑
volvidos no meio académico, destacando
‑se
o trabalho sobre os processos de ocupação e
urbanização da Guiné portuguesa no período
do Estado Novo, com coordenação e autoria da
arquiteta Ana Vaz Milheiro.
Todavia, é ainda bastante escasso o conhe‑
cimento acerca do Arquipélago dos Bijagós,
sobre o qual a investigação pouco avançou
— a informação é de difícil acesso e não
está sistematizada. Isto deve‑se, em parte,
ao facto de a produção arquitetónica deste
arquipélago ser menos vasta quando compa‑
rada com outras zonas da Guiné‑Bissau, mas
também ao facto de muita informação ter
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desaparecido, em consequência dos períodos
de instabilidade política vividos ao longo de
décadas.
Também por esta razão as iniciativas de
investigação têm
‑se focado sobre os aspe‑
tos antropológicos e sociais do arquipélago,
encontrando‑se pouca informação no que res‑
peita às questões arquitetónicas e urbanís‑
ticas. Torna‑se, deste modo, evidente, que o
Arquipélago dos Bijagós constitui um objeto
de estudo com enorme potencial de conheci‑
mento e descoberta.
É neste âmbito que surge o projeto «Bija‑
gós, Bemba di Vida! Ação cívica para o resgate
e valorização de um património da humani‑
dade», uma parceria do Instituto Marquês
de Valle Flôr (IMVF) e da organização não
‑governamental guineense Tiniguena, finan‑
ciado pela Comissão Europeia. Este estudo
insere‑se no projeto de conservação dos recur‑
sos naturais e de desenvolvimento socioeco‑
nómico numa das zonas centrais da Reserva
da Biosfera do Arquipélago de Bolama‑Bijagós
(RBABB): as Ilhas Urok.
O livro Bijagós — Património Arquitetónico apresenta a sua herança arquitetónica
inspirada nos três momentos fundamentais
da cultura bijagó: o passado, através da com‑
preensão dos contextos, dos enquadramentos
e das suas influências em comparação com
outros patrimónios guineenses e coloniais;
o presente, por meio do registo fotográfico
do património existente, frisando que, por
detrás de um encantamento natural e pai‑
sagístico, subsiste um ambiente construído
com grande potencial para a afirmação da

região; e por fim, o momento futuro, pela
valorização e salvaguarda que procuramos
assegurar.
Ao longo de quatro capítulos, apresentamos
a cronologia da ocupação do território no arqui‑
pélago, as suas origens e primeiras descrições,
os principais núcleos urbanos e a relação do
povo bijagó com os processos de colonização
a que esteve sujeito. Apresentamos ainda um
roteiro pelo edificado das várias ilhas, mos‑
trando a riqueza de tipologias e tempos de cons‑
trução com diferentes linguagens e influências,
quer no contexto colonial, quer no contexto
bijagó e tradicional, através das tabancas.

Esta publicação apresenta assim uma he‑
rança de enorme relevância, que concorreu
sem dúvida para a afirmação de uma identi‑
dade própria no arquipélago, não se limitando
a uma réplica de modelos coloniais estudados
e testados noutros territórios. Entendemo‑la
como um importante primeiro passo para as‑
segurar a preservação do património existente
e contribuir para a revitalização do Arquipéla‑
go dos Bijagós.
Duarte Pape
Rodrigo Rebelo de Andrade
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câmara municipal de bolama, ilha de bolama

vista panorâmica sobre a antiga praça sousa guerra

Percorrido este caminho, há que dar destaque
à qualidade patrimonial do arquipélago, quer
na sua dimensão paisagística, quer na dimen‑
são urbanística. A mistura de procedimentos
de matriz colonial e de matriz tradicional bi‑
jagó resulta num conjunto arquitetónico de
enorme interesse e singularidade.
Analisando os vários aspetos apresentados
neste livro, podemos destacar a mestria dos
vários espaços edificados, que denotam um
amplo equilíbrio e entendimento entre o esta‑
belecimento do espaço urbano e um meio en‑
volvente único e de extrema beleza natural. Se
é certo que revelam um modus operandi prag‑
mático e empírico, patente em diversos territó‑
rios de influência portuguesa além-mar, o caso
concreto do Arquipélago dos Bijagós revela-se
como um expoente da temática da cidade-pai‑
sagem. Para além da clara dimensão estética
de muitas das praças, monumentos e edifícios,
o resultado material é paradigmático da du‑
ração da intervenção colonial, bem como da
diversidade de tipologias, escalas e épocas de
origem portuguesa na África subsaariana. O
resultado material no arquipélago, traduzido
num conjunto de edifícios implantados ao lon‑
go das ilhas, obedeceu a tipologias e influências
partilhadas não só entre as ilhas do arquipéla‑
go, mas também com outras regiões da GuinéBissau, com outras ex-colónias portuguesas, ou
com Portugal continental e insular.
Neste contexto, podemos referir como exemplo mais notável a Ilha de Bolama, onde se
concentra grande parte da história arquitetó‑
nica do arquipélago. Os princípios urbanos
expressos nos planos do início do século xx,
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da autoria do Engenheiro José Quinhones,
promulgaram conceitos urbanísticos vanguar‑
distas à época, que imprimiram na cidade ca‑
racterísticas específicas da urbe portuguesa,
mas com traços comuns e de igual valor quan‑
do comparada com outras cidades insulares
ultramarinas de dimensão equivalente, como
sucede em Santo António, na Ilha do Prínci‑
pe, ou na cidade de Mindelo, em Cabo Verde.
Ao observar os edifícios de maior relevância
– como a Câmara Municipal, a Alfândega,
o antigo Hospital Militar e Civil, a antiga sede
do B.N.U., o Cine-Bolama ou o Palácio do Go‑
vernador – com grande variedade programá‑
tica podemos constatar a riqueza de épocas e
estilos arquitetónicos condensados numa úni‑
ca ilha: desde os revivalismos da arquitetura
oitocentista nos finais de xix aos edifícios que
revelam o impulso da era industrial com no‑
vos materiais como o betão armado ou o ferro
de inícios do século xx.
A Ilha de Bubaque, por sua vez, conserva
no seu conjunto edificado um cruzamento
de domínios territoriais sobre esta ilha. Estes
variam entre o período colonial – patente no
Palácio do Governador, na escola primária ou
na antiga fábrica alemã –, o domínio bijagó –
presente nos assentamentos das tabancas e
no seu zonamento de matriz tradicional –, ou
ainda no domínio guineense do período pós
‑independência – apresentado em obras pós
‑modernas como a antiga casa de Luís Cabral.
Numa análise global, todas estas influências
conferem uma imagem híbrida à ilha, que sin‑
tetiza as diferentes «soberanias» a que o arqui‑
pélago esteve ou está sujeito.

vista sobre as piscinas municipais

Nas restantes ilhas do arquipélago encon‑
tramos uma presença portuguesa tímida e
pontual, com recurso a tipologias conhecidas
e testadas em vários contextos guineenses e
lusófonos, mas onde cada um dos edifícios
tem uma especificidade e variação em relação
a outra construção da mesma estirpe. A in‑
fluência portuguesa é manifestada sobretudo
em edifícios remotos e praticamente inaces‑
síveis – como postos administrativos, postos
sanitários e antigas casas comerciais (hoje de‑
saparecidas).
Podemos, assim, afirmar que a relevância
deste património se verifica sobretudo na sua
agregação, onde cada unidade, seja ilha, sítio,
edifício ou monumento imprime caracterís‑
ticas únicas a este conjunto extraordinário.
A perda de uma das suas unidades, seja um
posto administrativo ou um pequeno edifício
de habitação, representará uma perda para a
história e identidade do arquipélago.
O Arquipélago dos Bijagós é um territó‑
rio de características únicas, sensíveis e em
risco. Trata-se do local onde o povo bijagó se
refugiou e se desenvolveu, dando origem a
uma cultura autóctone, mas onde o impacto
da globalização e do desenvolvimento tem
contribuído para algumas transformações da
cultura local, quer nas formas de ocupação do
território, quer na degradação do seu espaço
construído. Por sua vez, a proximidade tem‑
poral ao período colonial, e o facto de se tratar
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de um património desconhecido têm levado a
uma depreciação e consequente esquecimento
— tanto dos seus espaços naturais como dos
construídos. É, portanto, um património frá‑
gil, ameaçado e em vias de extinção, que, es‑
tando recôndito do mundo, merece agora ser
descoberto e valorizado por ele.
Apesar da classificação do arquipélago como
«Reserva da Biosfera da UNESCO», não exis‑
te ainda um reconhecimento pelas institui‑
ções internacionais dos lugares, dos edifícios
e dos monumentos das ilhas, nem tão-pouco
dos costumes, das danças ou dos rituais tradi‑
cionais. Para tal, urge um processo de classi‑
ficação nacional, com consequentes medidas
de proteção e de salvaguarda, que promova a
recuperação deste conjunto edificado – que,
além do mais, possui, em cada ilha e em cada
edifício, enormes potencialidades turísticas e
culturais.
O Arquipélago dos Bijagós não pode ser
visto como um local remoto e de um passado
longínquo, mas sim como espaço de futuro
próspero para a cultura local. Trata-se de um
santuário cultural que deve ser preservado
se não queremos lesar gravemente o legado
e memória do seu povo e da Guiné-Bissau.
É neste sentido que esperamos contribuir, com
esta obra, para o reconhecimento e divulgação
do património construído e da cultura bijagó.
Como nos ensina a cultura local, património é
só um: passado, presente e futuro.

farol no canal de pedro álvares

1792-93 Ocupação britânica
da Ilha de Bolama
liderada por Philip
Beaver.

1906 É solicitada uma
planta da vila de
Bolama ao 1.o Ten. da
Armada Real, César
Augusto Moura Brás.
1907 1.o posto militar na Ilha
Formosa.
1908 A Junta decide aterrar
a Avenida Marginal,
em Bolama.
1909 A igreja de Bolama
é destruída num
incêndio.

1816 Nova tentativa de
estabelecimento
britânico na Ilha de
Bolama, liderada por
Joseph Scott – sem
sucesso.

1456-1457 Cadamosto, ao serviços do Infante
D. Henrique, descobre o Arquipélago
dos Bijagós – ainda sem nome.
Caravela-Carache e Formosa-Ponta-Maio.
Data da referência mais antiga à tribo
Bijagó.

1594 André Álvares de Almada escreve as
primeias informações detalhadas
acerca do arquipélago e da sua
população.

1471 Primeiros registos cartográficos do
arquipélago, juntamente com as primeiras
designações: «Ilhas de Buam» – mais
comum – «Buauo» e «Ilhas de Bigao», por
Gracioso Benincasa.

1752 Francisco de
Sottomayor ergue
na Ilha de Bolama
um pequeno padrão
com as armas da
Coroa Portuguesa,
juntamente com a
bandeira nacional.

1664 Frei André de Faro
escreve acerca dos
Bijagós, depois de
naufragar na Ilha de
Maio.

1507 Inicio da ocupação do
território guineense
pela Coroa Portuguesa
– algumas feitorias
comerciais.

1446 Álvaro Fernandes chega ao Cabo Roxo.

Referência a uma tentativa
fracassada de conquista da Ilha
Roxa por Gomes Pacheco.

1830 É decidida e ordenada
a ocupação militar
portuguesa de Bolama,
a cargo de Joaquim
António de Matos.
1835 D. Aurélia Correia
funda uma feitoria na
Ponta Oeste, na Ilha
de Bolama.
1837 Honório Barreto
funda a feitoria Novo
Mundo, a partir da
qual se desenvolveu
mais tarde a cidade de
Bolama.
1838 Ataque britânico à Ilha
de Bolama.

1699 Primeiros relatos
geográficos mais
detalhados sobre
o arquipélago,
por Francisco de
Azevedo Coelho.

1507 Referência
a «Ilha Roxa», «Ilha
Formosa» e «Ilha
das Galinhas» de
Velentim Fernandes.
O arquipélago é
designado por «Ilhas
de Buã».

1700 André De Brue
visita a Ilha
de Bolama,
recomendando
a sua ocupação
e declarando
o interesse
britânico nesta
ilha.

Período da «Questão de
Bolama» entre Portugal
e Inglaterra.
O interesse da Alemanha, França e Inglaterra no comércio e tráfico
negreiro na costa da Guiné ameaçam a soberania portuguesa nesta área.

A Guiné é administrada como uma colónia de Cabo Verde.

1500

1600

1934 É fundada a
Colónia Penal
Agricola na Ilha
das Galinhas.
1936 É erguido, na Ilha
de Canhabaque,
um monumento
comemorativo
das operações de
pacificação.

1870 Ulisses
Grant resolve
a «Questão
de Bolama»
a favor de
Portugal.
1879 É proclamada a
autonomia
da Guiné
em relação
a Cabo
Verde, e
a sede do
Governo é
transferida
para Bolama.

1697 Fundação da cidade de
Bissau.

1881
É feito o
primeiro
levantamento de Bolama.

1940
As companhias
aéreas escolhem
Bolama como
ponto de escala
transoceânica.
1942
O BNU fecha a
sua agência em
Bolama.

1800

1900

2000
PERÍODO REPUBLICANO

1939-45
Segunda
Guerra Mundial.
1761 Fundação de
Quilimane e Tete
(Moçambique).
1766 Bissau elevada
a cidade (Guiné
‑Bissau).

1516 Luanda é elevada a
cidade (São Paulo de
Luanda, Angola).
1617 Fundação de Benguela (Angola).
1505 Fundação de
Santo António do
Príncipe (São Tomé
e Príncipe) e Sofala
(Moçambique).

1961-74
Guerra
Colonial.

1770 Praia é elevada a
cidade (Cabo Verde).

1630 Fundação da Vila
de Cacheu (GuinéBissau).

2000 Criação do Parque
Nacional Marinho
de João Vieira e
Poilão.
2004 A Guiné aprova
um Plano Nacional
ambiental,
com gestão de
reservas e zonas
protegidas. Criação
do Instituto da
biodiversidade e das
Áreas Protegidas
- IBAP.

República da Guiné-Bissau.

A Guiné como Província autonoma portuguesa.

1700

Declaração da
«Reserva da
Biosfera BolamaBijagós» pela
UNESCO.
1997 Criação do Parque
Nacional da Ilha de
Orango Grande.

Operações
de pacificação
nos Bijagós.

PERÍODO MONÁRQUICO
1533 Ribeira Grande (Cidade Velha em
Cabo Verde) é elevada a cidade.
1535 São Tomé é elevada a cidade (São
Tomé e Príncipe).

1996

1920-21 Planta da cidade de
Bolama, e um plano
urbano para a mesma
cidade pelo Eng. José
Quinhones.

1842 Ataque britânico à Ilha
das Galinhas, liderado
por William Blount.
1847 Bolama é alvo de dois
ataques britânicos.

1687 O comandante francês
La Courbe visita a Ilha
de Bolama, declarando
o interesse de França
na ocupação desta
ilha.

1974 Independência
da Guiné-Bissau.

1910 São substituídos
17 nomes e ruas em
Bolama.
1913 Bolama passa a ter o
estatuto de «cidade».
1917-8 Estabelecem-se os
postos de Bine e
Inorei na Ilha de
Canhabaque.

1755 Terramoto
em Lisboa.

1941 Bissau elevada a
capital da Guiné
Portuguesa.
1914-18
Primeira
Guerra
Mundial.
1910 Implantação
da Républica
Portuguesa.

1975 Independência de
Moçambique, Cabo
Verde, São Tomé e
Príncipe e Angola.

O arquipélago é
dividido em 3 setores
administrativos:
Bubaque, Caravela
e Uno, com capital
em Bolama.
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1. Enquadramento histórico e urbanístico
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13. Teague, Michael (1958), Bulama in the 18th Century, Bole‑
tim Cultural da Guiné portuguesa / Centro de Estudos da
Guiné Portuguesa.
14. Barreto, João (1938), História da Guiné, 1418-1918, Lisboa:
edição de autor.
15. Duarte, Fausto (1946), E assim nasceram as villas e cidades,
Imprensa Nacional da Guiné.
16. Idem.
17. Barreto, João, op. cit.
18. Brooks, George E. (1973), «Bolama as a Prospective Site for
American Colonization in the 1820’s and 1830’s», Bissau:
Boletim Cultural da Guiné Portuguesa.
19. Em 21 maio de 1870 é decretada por Ulysses Grant, presi‑
dente dos Estados Unidos da América, a posse de Bolama
a favor de Portugal.
20. Duarte, Fausto, op. cit.
21. Algumas fontes referem 1881 como ano de lançamento da
primeira pedra; outras, como o Anuário da Guiné Portuguesa, referem as datas de 1886 e 1890.
22. Casas de sobrado: construções de dois pisos, com comércio
no piso térreo e habitação, ou casa de rendimento, no piso
superior.
23. Como o plano para a Nova Cidade de Bissau, também da
autoria do engenheiro José Guedes Quinhones; Guiné Por‑
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24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

tuguesa, Repartição do Fomento, Direção de Agrimensura,
1919 (Arquivo Histórico Ultramarino).
24. City Beautiful Movement foi uma reforma arquitetónica
americana, iniciada em finais de oitocentos (1890-1900)
com o objetivo de revitalizar os espaços públicos america‑
nos, tornando a cidade mais emblemática e imperialista.
Conhece-se também o esboço, com desenho radial bem
característico deste movimento. INEP. Em 1928, foi apre‑
sentado pelo engenheiro José Guedes Quinhones o projeto
do monumento a Teixeira Pinto, que deveria ter lugar na
praça Nuno Tristão.
Companhia aérea americana, que voava para Bolama nos
famosos aviões Clipper.
Governador da Guiné portuguesa entre 1921 e 1926.
Governador à data da conceção do plano (1945-1950).
Organismo do Ministério das Colónias dedicado à execu‑
ção de projetos de arquitetura e de urbanismo para os ter‑
ritórios coloniais. Desenvolveu inúmeros projetos para a
Guiné, como por exemplo o Plano Geral de Urbanização
para Teixeira Pinto (atual Cachungo), ou a Câmara Munici‑
pal de Bissau, a sede do PAIGC ou a Estação Meteorológica
de Bissau.
Arquitetos responsáveis pelo Plano de Urbanização de Tei‑
xeira Pinto em 1951. O arquiteto João Aguiar assinou ainda
a adaptação do Palácio do Governo em Bissau, no ano de
1945, e a intervenção na Igreja de Bafatá, em 1950.
Funcionou até 1974, embora com outras designações mas
com o mesmo propósito, Gabinete de Urbanização do Ul‑
tramar (1951-1957), e Direção de Serviços de Urbanização e
Habitação da Direção Geral de Obras Públicas e Comunica‑
ções do Ministério do Ultramar (1957-1974).
Esta política está registada na obra Ordenamento rural e urbano na «Guiné Portuguesa», de 1973 (edição da Agência Geral
do Ultramar, com introdução por António de Spínola).

os orácumas, sobre a terra; e os oragas, sobre o céu. (Eva
Kipp (1994), Guiné-Bissau, Aspectos da Vida de um Povo,
União Nacional de Artistas e Escritores, Editorial Inqué‑
rito, Mem Martins).
5. Onde o género não é o fator determinante mas sim a clas‑
se/ou categoria do indivíduo.
6. Salvo os ilhéus sagrados que, apesar de terem este estatu‑
to, podem ser usados para fins agrícolas em determinados
anos.
7. Como por exemplo o desrame das palmeiras nos campos
de cultivo de arroz.

3. Os principais edifícios coloniais
1. Nome dado aos postos administrativos após a independência.
2. A Repartição Provincial dos Serviços de Obras Públicas,
Portos e Transportes desenvolvia inúmeros projetos na
Guiné, como, por exemplo, o Liceu Nacional Honório Bar‑
reto, erguido entre 1961 e 1963.
3. Francisco Lemos Coelho era viajante e mercador, tendo-se
deslocado inúmeras vezes ao arquipélago. Autor de Duas
descrições seiscentistas da Guiné, Academia Portuguesa de
História, 1953.
4. Beaver, Philip (1805), African Memoranda: Relative to an
Attempt to Establish a British Settlement on the Island of Bulama.
5. Etnia da Zona Sul.

2. O espaço tradicional bijagó e o espaço colonial
1. Como no Senegal, mas também em Cabo Verde, associada
a outros contextos como festividades em Cabo Verde.
2. Rebocho, Nuno (2014), Por dentro de África, Tabanka de salinero: Um ritual de Cabo Verde, Lisboa: edição autor.
3. O temne (também conhecido como «themne» ou «timne»)
é uma língua da subfamília atlântica falada na Serra Leoa.
4. Baseiam‑se na teoria da origem do mundo, onde Deus,
após a criação da Ilha de Orango (mundo), criou um
homem e sua mulher, de nome Akapakama. Estes tive‑
ram quatro filhas a quem deram os nomes de Orakuma,
Ominka, Ogubane e Oraga, as quatro linhagens bijagós.
Posteriormente, surgiram os animais e as plantas. Os
ogubanes têm uma relação privilegiada com o mar, com o
gado e com algumas espécies de animais selvagens, como
o hipopótamo; o clã dos omincas tem poder sobre a chuva;
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atualmente projetos para Portugal, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São autores das
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IMVF

PROJETO Bijagós, Bemba di Vida!

O IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr, fundação criada em
1951, é uma Organização Não Governamental para o Desenvol‑
vimento (ONGD) que tem como principais áreas de trabalho a
Cooperação e a Educação para o Desenvolvimento e como mis‑
são a promoção do desenvolvimento socioeconómico e cultural.
Atuamos em todo o espaço da CPLP, estando presentes des‑
de 1998 na Guiné-Bissau. A nossa intervenção no país inclui
projetos na área da Saúde, do Desenvolvimento Rural, da Se‑
gurança Alimentar, do Fortalecimento Institucional, das In‑
fraestruturas, das Atividades Geradoras de Rendimento, da
Assistência Técnica, do Ambiente e da Identidade Cultural.
Privilegiamos o estabelecimento de parcerias com Organiza‑
ções da Sociedade Civil guineense, procurando assegurar uma
abordagem integrada, transversal e sustentável do processo de
desenvolvimento.

O projeto Bijagós, Bemba di Vida! Ação cívica para o resgate e
valorização de um património da humanidade foi implementa‑
do pelo IMVF e pela Tiniguena no Arquipélago dos Bijagós, em
particular nas Ilhas Urok (Formosa, Nago e Chediã), entre ja‑
neiro de 2013 e maio 2016. Cofinanciado pela União Europeia e
pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., teve
por objetivos gerais contribuir para a maior apropriação, pelas
comunidades locais, do processo de conservação e desenvolvi‑
mento durável da Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bola‑
ma-Bijagós (RBABB) e contribuir para a atração de investimen‑
tos sustentáveis para o arquipélago. Promovendo o desenvol‑
vimento integrado e durável da região e do país, procurou-se,
em específico, garantir a valorização do património ambiental,
cultural e arquitetónico da região.

TINIGUENA
A Tiniguena – Esta Terra é Nossa! é uma Organização Não Go‑
vernamental guineense fundada a 5 de junho de 1991 cuja mis‑
são visa «promover um desenvolvimento participativo e durável,
baseado na conservação dos recursos naturais e no exercício
da cidadania». É a primeira ONG guineense especializada nas
questões ambientais e do desenvolvimento participativo na base.
Após 25 anos da sua criação, a Tiniguena tem sido precursora
na descoberta e valorização de 12 sítios do património natural
e cultural nacional, a maior parte deles hoje classificados como
Áreas Protegidas, bem como a defesa de espaços e recursos na‑
turais estratégicos para comunidades locais. É nesse contexto
que participou na criação da Área Marinha Protegida Comuni‑
tária na Guiné-Bissau, AMPC Urok (Formosa, Nago e Chediã),
no Arquipélago dos Bijagós, onde anima de forma ativa o pro‑
cesso de desenvolvimento durável.

em Barcelona (2010). É fotógrafo autodidata,
trabalhando profissionalmente desde o início
de 2008. Desde final de 2010, dedica-se exclu‑
sivamente à fotografia de arquitetura, colabo‑
rando regularmente com ateliers e revistas de
arquitetura em Portugal e no estrangeiro.
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