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“Cheguei ao 
desenvolvimento 
através da nutrição”

DIANA BORGES, NUTRICIONISTA,  
PARTILHA EXPERIÊNCIA DE COOPERAÇÃO 

Durante cerca de quatro anos integrou o 
Programa Alimentar Mundial das Nações 
Unidas em articulação com o Ministério 

da Saúde de Timor-Leste. Antes dedicou-
se ao voluntariado em Angola. No 

próximo Verão, regressa em missão à 
Ásia, agora para Myanmar
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A 
experiência mais duradou-
ra sobre desenvolvimento 
de Diana Borges, nutricio-
nista, levou-a para o outro 
lado do mundo. Quatro 
anos muito intensos em 
Timor-Leste, uma vez que 
“o tempo passou mais de-
pressa” do que em Por-
tugal. Hoje com 29 anos, 

sabe que desde pequena teve “o gosto 
de fazer coisas esquisitas e de trabalhar 
em campo”. Foi escuteira, fez volunta-
riado em Angola e só depois decidiu 
acabar a licenciatura em Nutrição.  

Uma escolha académica “quase por 
acaso” que lhe abriu portas para a coo-
peração e o desenvolvimento. “É um 
processo de arrastamento contínuo, 

uma actividade puxa outra. É um meio 
muito gratificante nas primeiras inter-
venções, mas é frustrante na concretiza-
ção e sempre que se tem que adaptar ou 
mudar conceitos”, esclarece a cooperan-
te, entre fotografias da ilha do sudeste 
asiático.

A experiência de Diana Borges em Ti-
mor-Leste transcendeu o cumprimento 
dos objectivos da ajuda europeia/inter-
nacional a um plano alimentar que com-
bate a desnutrição, os mitos de consumo 
e a pobreza extrema. O desafio começou 
na comunicação eficaz, já que apesar da 
língua portuguesa ser oficial, existem 
cerca de 30 a 35 outras línguas e dialec-
tos falados nas comunidades locais. 

Assim, aprendeu a falar tétum en-
quanto descobria necessidades locais, 

se surpreendia com praias paradisíacas 
e audazes trilhos de montanha ou al-
deias de casas peculiares que acolhem 
cerca 1,2 milhões de habitantes em 13 
distritos, divididos em subdistritos, su-
cos e aldeias. Campos de arroz e de mi-
lho revelavam também apostas alimen-
tares. E a grande variedade de animais 
ainda preservados e frequentemente 
guardados para celebrações especiais 
mostravam hábitos civis e culturais 
antigos, numa população maioritaria-
mente católica, mas com fortes raízes 
animistas.

Intervenção flexível
A alimentação reflecte estas práticas e 
a agricultura local ainda está muito as-
sente na autossuficiência como é o caso 

de arroz e vegetais. “Na realidade, há 
alimentos que os timorenses não con-
somem por uma questão cultural. Em-
bora exista alguma riqueza nos recursos 
alimentares locais, há zonas do litoral 
em que é tradicionalmente ‘proibido’ 
comer peixe e, com frequência, os ani-
mais são guardados para servir em ce-
rimónias como casamentos e funerais. 
Por exemplo, em Lospalos, as grávidas 
evitam comer peixe”,  refere Diana.

Assim, a maioria da população ali-
menta-se de arroz, milho, alguma fruta 
e legumes, ai-manas (o piri-piri local) e 
de vinho e bagaço de palma. “A questão 
da comunicação vai muito para além da 
linguagem. A efectividade dos projectos 
pode ser fraca, se a gestão doméstica 
não favorecer práticas mais equilibra-

Arrozais (Baucau), Timor-Leste
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das, enquanto os homens comerem pri-
meiro ou as crianças crescerem peque-
nas porque desnutridas.” 

Em qualquer cerimónia, o sagrado 
está presente, bem como o respeito 
pelas hierarquias. Por outro lado, a cul-
tura do ócio e da passividade inerente 
às colonizações/ocupações contínuas 
do território “tem dificultado o avanço 
das comunidades enquanto motores do 
seu próprio desenvolvimento”. Agora, 
o petróleo chama ajuda, levanta mui-
tos interesses e as estratégias devem 
ser sustentadas. “É muito importante 
os países cooperantes saberem o que 
é que querem fazer, como e quando, e 
que não criem expectativas ou necessi-
dades que depois não podem manter”, 
sublinha.

Quando Diana Borges 
chegou a Timor-Leste, 
em 2010, não havia um 
abastecimento contínuo 
de electricidade e “as 
estratégias de gestão 
dos consumos (e, logo, 
dos alimentos perecíveis) 
adaptavam-se a seis horas 
de energia eléctrica por dia”

F O T O S :  D I A N A  B O R G E S

T E L M A  V A N - D Ú N E M
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Progresso e equil íbrio 
Quando Diana Borges chegou a Timor-
-Leste, em 2010, não havia um abaste-
cimento contínuo de electricidade e “as 
estratégias de gestão dos consumos (e, 
logo, dos alimentos perecíveis) adapta-
vam-se a seis horas de energia eléctrica 
por dia”. Entretanto, o tempo de ener-
gia duplicou no final de 2010, a meio 
de 2011 já tinha triplicado e “hoje há, 
virtualmente, 24 horas de electricidade 
em Díli e nas principais vilas dos distri-
tos e nos caminhos junto aos cabos”. O 
progresso lá foi chegando às vilas do li-
toral (quentes e húmidas) ou do interior 
(mais frio e montanhoso) que se come-
çaram a desenvolver junto às estradas, 
onde os postos de electricidade garan-
tem outra proximidade ao conforto. 

A cobertura de rede telemóvel tam-
bém melhorou nestes últimos anos, 
mas as estradas ainda são um grande 
desafio. “Uma viagem de 250 quilóme-
tros pode demorar cerca de cinco a seis 
horas em jeep ou sete ou oito em trans-
portes públicos”, o que afecta a mobi-
lidade e a interacção numa sociedade 
patriarcal, “muito marcada pela diver-
sidade, em que a  unidade nacional ain-
da é frágil” e que soma “memórias e 
marcas” de séculos de colonização por-

tuguesa, de 24 anos de ocupação indo-
nésia e da posterior guerra civil.

“Há muitos internacionais em Díli 
e sem a presença da missão de paz da 
ONU [desde 2013], nota-se mais a pre-
sença dos portugueses e dos australia-
nos. É preciso haver uma grande flexi-
bilidade em todos os projectos… das 
assessorias à educação, à saúde, às ma-
gistraturas…. porque as situações e os 
contextos podem mudar rapidamente. 
A ajuda pode ser impulsionadora, mas 
as políticas devem ser agregadoras dos 
recursos humanos do país e da sua cul-
tura”, adverte a cooperante.

Ao fim de dez anos de ajuda humanitá-
ria, as diferenças entre os timorenses da 
capital, Díli, e os seus conterrâneos podem 
permitir uma reflexão sobre o necessário 

equilíbrio dos programas de apoio euro-
peu/internacional ao desenvolvimento 
local/regional. “O salário mínimo em Ti-
mor-Leste ronda os 115 dólares e a pobre-
za extrema inunda as ruas. É natural que 
o rastilho se acenda. Há gente boa e bem 
intencionada na cooperação, embora haja 
também ressentimento nos timorenses re-
lativamente a cooperantes mais aventurei-
ros”, acrescenta Diana Borges.  

Agora, prepara-se para outra missão 
em Myanmar. Em busca de novos equi-
líbrios, de necessidades distintas, de 
ritmos de vida moldados por uma his-
tória e uma cultura que partilhará num 
contrato de confiança e de descoberta. 
De cooperação para o desenvolvimen-
to, dos que irá apoiar e do seu próprio 
caminho.

Casa tradicional (Oecusse), Búfalos 

(Lautem), celebração do dia da consulta 

popular (30 de Agosto, Baucau), praia 

de Jaco (Lautem), falta de electricidade 

(Lospalos, Lautem), cortejo em cerimónia 

tradicional (Baucau)

PORÇÃO FAMILIAR
Tempo de preparação/confecção:  
45 minutos
Ingredientes: 5 batatas sem pele, 
cortadas em metades;
Carne de frango ou vaca, a gosto, cortada 
em pedaços muito pequenos/desfiada;
Folhas de espinafres pré-cozidas;
Salsa q.b.;
4 ovos (2 para misturar na preparação  
e 2 para finalizar)
1 colher de chá de sal;
½ cebola;
Óleo vegetal para fritura
Modo de confecção:
Lavar todos os alimentos com água limpa;
Separadamente, bater os ovos, picar a 
salsa e cortar os espinafres pré-cozidos 
em pedaços pequenos;
Fritar as batatas e depois esmagar até ficar 
um puré;
Numa frigideira preparar um refugado 
com cebola e uma colher de sopa de óleo. 
Adicionar a carne e deixar fritar;
Misturar o puré de batata, a carne frita, 
metade da porção de ovo batido, sal e 
folhas de espinafre;
Com as mãos ou a ajuda de duas colheres, 
moldar pequenas porções da mistura, em 
forma de bolas;
Passar as bolas pelo restante ovo batido 
e levar a fritar em óleo já aquecido, até 
adquirir uma cor dourada. 

Proposta alimentar inserida na campanha 
de sensibilização para uma nutrição 
equilibrada de um livro de receitas 
publicado pelo Ministério da Agricultura 
e Pescas da República Democrática 
de Timor- Leste com o apoio da União 
Europeia, “Aihan 5, Kor 5”, 2012
(tradução de Diana Borges)

Batata Embrulhada 
(Fehuk Roupa Falun)
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A beleza natural das ilhas de São Tomé 
e Príncipe e a fragilidade dos 193 mil 

habitantes revelam as diferentes faces 
da mesma moeda. Mas as organizações 

e empresas cooperantes esforçam-se 
no desenvolvimento de projectos de 

consciencialização ambiental

JOANA FILIPA FREITAS

O gigante da  
Lua desceu às lhas 

dos príncipes

P
rimeiro foi a Lua, agora é o 
Príncipe. Uma empresa por-
tuguesa, a HBD Boa Vida – 
financiada pelo milionário e 
grande investidor local, sul-
-africano, Mark Shuttleworth 
– tem sido o motor de desen-
volvimento da ilha do Prín-
cipe. Shuttleworth é viciado 
em explorar territórios desco-

nhecidos. A Direcção de Conservação da 
Natureza em parceria com a HBD está ac-
tualmente a reformular os planos de ges-
tão dos dois parques naturais das ilhas, 
de São Tomé e do Príncipe, o que levou 
a UNESCO classificar o último como Re-
serva da Bioesfera. 

A conservação da natureza é o deno-
minador comum de todos os projectos 
realizados sob o acordo existente entre 
o Governo e a empresa. Uma série de 
actividades direccionadas para a sensibi-
lização da população local procuram vi-
sar a adopção de comportamentos mais 
conscientes no que toca ao consumo e 
reciclagem de materiais, assim como, a 
promoção de plantio de árvores, através 
de campanhas de informação e de medi-
das educativas. 

Gilberto Rosário, presidente da ONG  
MARAPA, sabe que, ao nível governa-
mental, estão a ser encetados vários 
projectos de valorização de resíduos 
produzidos no país. Através de resíduos 
orgânicos “produzem-se compostos or-
gânicos [para adubação da terra]”, en-
quanto que, garrafas e vidros servem para 
“aplicação dos pós na construção civil”, 
clarifica. Esta ONG, sediada em São Tomé 
e Príncipe, actua essencialmente em três 
domínios: mar, ambiente e pesca artesa-
nal.  

Como “vivem muito da agricultura, 
comem das árvores e têm zonas tratadas 
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para plantações”, utilizam as “sobras para 
o processo de compostagem”, confirma 
Tânia Godinho, engenheira do ambiente. 
Recentemente foi construída uma unida-
de de compostagem na ilha do Príncipe 
para os resíduos verdes. Gilberto Rosário 
diz que “estão previstas inúmeras activi-
dades no desenvolvimento de projectos 
de construção e reabilitação de  insfraes-
truturas”. 

Já para Tânia Godinho, “o desprezo dos 
são-tomenses pelo edificado construído 
pelos portugueses” durante a coloniza-
ção revela feridas que agora a HBD tenta 
sarar na cidade. “Tudo o que é bom está 
a ser construído pela HBD”, reconhece 
a engenheira. A empresa do homem da 
Lua, Shuttleworth prevê um investimen-
to de 150 milhões de euros em turismo 
sustentável, com o objectivo de ajudar o 
povo a desenvolver a ilha do Príncipe sem 
destruir a beleza.

Mão-de-obra nativa e portuguesa
Mark Shuttlewoth tem arrendado ao Go-
verno regional o equivalente a dois mil 
hectares, cerca de um terço da área total 
da ilha. Neste território inclui-se o único 
resort existente na ilha, o Bom Bom, cinco 
praias para construir novos resorts, e duas 
roças, onde existiam antigas fazendas de 
cacau,  que agora servirão para erguer ho-
téis de luxo.  

Esta concessão rende ao Governo re-
gional cerca de 150 mil euros anuais, ten-
do sido aplicada parte desta receita na 
conservação das tartarugas marinhas e 
no controlo da extracção indiscriminada 
de inertes, projecto com efeitos visíveis. 
O próprio cuidado da MARAPA na “ca-
pacitação dos pescadores [artesanais] 
em matéria de segurança e disponibili-
zação de equipamentos de salvaguarda 
da vida” tem incutido um certo respei-

to pelo mar, diz o presidente da ONG.
A aquacultura e a agricultura são os 

sectores de actividade que detêm a maior 
percentagem de trabalhadores da ilha. A 
HBD trouxe uma nova esperança aos re-
sidentes, desde que superou o Governo 
regional no que diz respeito à empregabi-
lidade no Príncipe. Gere 480 funcionários, 
dos quais, apenas 30 são estrangeiros, 
maioritarimente portugueses, enquanto 
que os restantes são nativos. Em média 
cada trabalhador recebe mensalmente 2 
milhões e 500 mil dobras [100 euros], con-
siderado um bom ordenado, tendo em 
conta que o salário mínimo de 40 euros.

A engenheira do ambiente acredita 
que São Tomé e Príncipe estará diferente 
daqui a cinco anos. “O problema é que 
o que se faz num dia na Europa, lá de-
mora uma semana. Eles [são-tomenses] 
têm outra noção do tempo e do planea-
mento.” Apesar dos projectos que estão 
no papel se desenvolvem a meio gás, a 
HBD está a valorizar a vida de muitos 
habitantes.  As construtoras portuguesas 
estão lá em força e preparam-se para er-
guer cinco mini-hídricas e uma estação 
de tratamento de resíduos. Gilberto Ro-
sário considera que a cooperação com 
Portugal tem sido fundamental para o 
desenvolvimento do país.

“Branca, branca, dá-me a tua garra-
fa”, dizem as crianças que correm atrás 
daqueles que pretendem desfazer-se de 
uma porção de plástico “inútil”. Chame-se 
instinto de sobrevivência ou reutilização, 
a maioria torna a usar garrafas e garrafões 
de plástico para ir buscar água aos confins 
de tudo. Tânia Godinho ri-se enquanto 
conta o episódio. A engenheira do am-
biente, coloca um olhar cirúrgico em cada 
roça que passa, nas quais vai notando al-
gum desleixo. “Lá, ainda vive tudo em co-
munidade: as pessoas, os animais e o lixo.”

Redes sustentáveis
“É fácil fazer educação ambiental, difícil 
é torná-la sustentável”, garantiu Eulália 
Alexandre, da Direcção-geral da Edu-
cação durante  o Seminário Educação 
Ambiental: Inteligência de Pensar e Agir, 
realizado este mês, na Escola Secundá-
ria Virgílio Ferreira, na Quinta dos Ingle-
sinhos, em Lisboa. Para  esta professora 
de português  é indispensável existir 

uma “dinâmica 
de cidadania nas 
metas e na práti-
ca. [Esta] tem de 
tornar-se interior e 
exercer o respeito 

pelo ambiente, pelo outro e por si pró-
prio”. Eulália Alexandre considera que a 
aprendizagem é indissociável do meio 
ambiente, apoiando-se no exemplo de 
um excerto do poema do heterónimo 
Fernando Pessoa. “Quando se fala de Al-
berto Caeiro, ‘do rio que passa na minha 
aldeia’, tem de falar-se de natureza.”

Neste encontro de ONG, Margarida 
Gomes, coordenadora do programa 
ambiental na Associação da Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), considera que 
parcerias ao nível dos municípios são 
fundamentais para a expansão dos en-
sinamentos sobre o ambiente. Joaquim 

Ramos Pinto, da Associação Portuguesa 
de Educação Ambiental (ASPEA), parti-
lha a mesma linha de raciocínio, defen-
dendo, por isso, que os núcleos da orga-
nização, distribuídos geograficamente 
no país, permitem um contacto mais 
próximo e eficaz com população local. À 
escala mundial, é apologista da fortifica-
ção das relações entre os PALOP, através 
de projectos de cooperação. 

Por outro lado, o reconhecimento, 
pela UNESCO, da validade do projecto 
Eco-Escolas – direccionado, desde 1996, 
ao ensino básico, secundário e superior, 
para fomento da educação ambiental 
e sustentabilidade –  é também prova  
do sucesso da coordenação multiní-
vel (internacional, nacional, regional e 
local). Assim, para a coordenadora da 
ABAE esta confluência para objectivos 
comuns em redes cada vez mais alarga-
das favorece a intervenção no terreno. O 
vídeo Sustainable is possible, produzido 
com a melodia da música Impossible de 
James Arthur pelos alunos do Agrupa-
mento de Escolas do Cerco, no Porto, e 
apresentado durante a sessão, constitui 
uma ferramenta de sensibilização para 
a sociedade-civil sobre as alterações cli-
máticas. 

F O T O S :  T Â N I A  G O D I N H O
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O Oceanário das  
Florestas Submersas

A
mano recria a natureza as-
sente num processo de técni-
cas de jardinagem japonesas 
e no conceito wabi-sabi, uma 
concepção estética descrita 
como a do belo que é “im-
perfeito, impermanente e in-
completo”. O convite do ad-
ministrador do Oceanário de 
Lisboa administrador , João 

Falcato, acolheu o desenho do  aquascaper  
japonês e das suas construções orgânicas 
que não existem naturalmente debaixo de 
água, mas que são reproduzidas com base 
nas paisagens de natureza das florestas 
tropicais transpostas para debaixo de água, 
tornando-as únicas e surpreendentes.

Nascido em Niigata onde se apaixo-
nou pelo “paraíso tropical” que o levou 
a viajar pelas maiores florestas tropicais 
do mundo, Amano visitou as três maiores 
florestas tropicais da Amazônia, Bornéu e 
na África Ocidental. Nas florestas virgens 
no Japão fotografou a natureza no seu es-
tado mais puro e intocado. Amano preo-
cupado com o que estava a acontecer a 
estes ecossistemas decidiu recria-los em 
aquários.

Respeitado mestre internacional da 
aquariofilia de água doce redesenha no 
aquário florestas tropicais que são dos 
habitats mais ricos e diversos existentes 
no planeta obedecendo á filosofia do na-
ture aquarium que consiste em “aprender 
com a natureza para criar natureza” con-
siderando as características mutantes da 
mesma e apelando para a preservação e 
manutenção do equilíbrio. 

A exposição oferece a intimidade de um 
jardim aquático pleno de beleza de um 
mundo simples e frágil que nos inunda 
em todos os sentidos e absorve numa ex-
periência de tranquilidade contemplativa. 
Os sons da banda sonora original e inédita 
especialmente criada para acompanhar a 
exposição pelo músico português Rodrigo 
Leão e o cheiro da floresta tropical, uma 
fragrância criada pelos perfumistas da em-
presa Aqua Design Amano,  invade a sala 
de exposições.

Foi um processo de planeamento e pre-
paração meticuloso da equipa Aqua Design 
Amano em conjunto com os especialistas 
do Oceanário que juntou 90 pessoas de 
seis países para a montagem da exposição. 
Tudo ao serviço das exigências tão peculia-
res da exposição como a criação de turnos 
de rega para manter a humidade 24 sobre 
24 horas enquanto não enchiam os tanques 
de água. 

Núria Baylina, bióloga e curadora do 
Oceanário, viajou até aos Açores para esco-
lher, uma a uma, as 30 toneladas de pedra 
vulcânica da ilha do Pico que foram utiliza-
das na construção de Florestas Submersas. 
O aquascaper japonês constrói um micro-
cosmo da natureza suportado num peque-
no ecossistema formado por 46 espécies de 
plantas aquáticas, cerca de 40 espécies de 
peixes tropicais de água doce e microrga-
nismos que coexistem para recriar o equi-
líbrio da natureza. 

Essa interacção harmoniosa de uma be-
leza e simplicidade única é assegurada pe-
los materiais naturais utilizados nos quais 
se destacam as 30 toneladas de pedras 
vulcânicas dos Açores, quatro toneladas 
de areia, 78 troncos de árvores da Escócia e 
Malásia tratados de forma a não perturbar 
o equilíbrio desde aquário com 40 metros 
de comprimento e 160 mil litros de água. Os 
peixes são muito mais pequenos compara-
dos com os existentes na exposição perma-
nente de água salgada, mas neste aquário 
podemos ver mais peixes do que têm em 
toda a exposição habitual.

A exposição temporária “Underwater 
Forests”/“Florestas Submersas” do 

Oceanário de Lisboa responde ao desafio 
realizado pelo seu administrador, João 
Falcato, ao fotógrafo e aquascaper da 

natureza japonês Takashi Amano para 
criar o maior aquário natural do mundo

CLÁUDIA PASSARINHO
É uma oportunidade para apreciar e 

repensar questões do dia-a-dia e para va-
lorizar os recursos e benefícios naturais 
provenientes das florestas aprendendo a 
preservá-las. As florestas tropicais sendo 
um dos locais mais ameaçados do mundo 
têm como principais causas de declínio de 
espécies as alterações nos habitats naturais 
resultantes dos sistemas intensivos de pro-
dução agrícola, da construção, da sobre-
-exploração das florestas, oceanos, rios, 
lagos e solos, da poluição e das constantes 
alterações climáticas globais.

A exposição convida ainda a parar e es-
cutar a natureza, convocando os sons de 
animais de várias zonas do mundo desde 
o canto dos colibris e pica-paus, o coaxar 
dos sapos até cobras a rastejar. Além desta 
mesa de som, uma  outra mesa com con-
teúdos educativos sobre as florestas tro-
picais e a biodiversidade, com produtos 
corriqueiros do dia-a-dia como chuchas 
ou café que ajudam perceber que a biodi-
versidade desempenha uma função eco-
nómica na exploração das espécies. Seja na 
agricultura, pecuária, pesca, nas industrias 
farmacêuticas, cosmética e química e no 
bem-estar das gerações atuais e futuras, a 
marca está lá. 

A exposição “Florestas Submersas” esta-
rá em natural transformação ao longo dos 
próximos dois anos e meio, período em que 
permanecerá aberta ao público no Ocea-
nário de Lisboa. 

O Oceanário é uma das atracções nacio-
nais e internacionais incontornáveis com 
a missão de promoção da conservação do 
oceano é um espaço único contribuindo 
para o aumento do turismo em Lisboa. 
Recentemente a actividade de exploração 
e administração do equipamento Oceaná-
rio de Lisboa foi qualificada como serviço 
público segundo um decreto-lei publicado 
em Diário da República. 

Esta decisão governamental inicia o pro-
cesso de concessão da actividade do aquá-
rio a uma entidade privada, decorrente da 
liquidação da Parque Expo, no âmbito da 
reestruturação do Sector Empresarial do 
Estado (SEE). 

Uma oportunidade para apreciar e 

repensar questões do dia-a-dia e para 

valorizar os recursos e benefícios 

naturais provenientes das florestas 

aprendendo a preser vá-las numa 

interacção harmoniosa
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Sebastião Salgado regressa a Lisboa 15 
anos depois, desta vez para apresentar 

o seu mais recente trabalho que se 
desdobra na possível resposta a uma 

dúvida essencial: como seria o planeta, 
sem a intervenção do ser humano?

MARILINE RODRIGUES

A participação de Aline Frazão (Angola), 
Karyina Gomes (Guiné-Bissau), NBC (São 
Tomé e Príncipe), Luiz Caracol (Portugal), 
Miroca Paris (Cabo Verde), Nina Fung 
(Moçambique) no “Conexão – Gira Disk” 
quis celebrar os 40 anos do Aniversário 
das Independências das ex-colónias 
portuguesas em África, no Fórum Lisboa.

O objetivo de Luiz Caracol, cantor e 
compositor português,  director musical do 
projecto na Semana do Desenvolvimento 
Europeu é fazer pontes com satisfação. 
O seu álbum “Devagar” apresenta uma 
mistura cultural de sonoridades que se 
reflecte na voz, nas letras, na guitarra e nas 
participações de artistas como o rapper 
Valete e Miroca Paris.Fernando Pessoa e 

Mia Couto contam as histórias. O uruguaio 
Jorge Drexler é outra referência de Luiz 
Caracol, de quem adaptou o tema “Tudo se 

transforma”.
A escolha dos 

artistas foi baseada 
na confiança e na 
versatilidade de cada 
um deles, a quem 

se pedia um tema autoral e outra da sua 
terra natal, todos unidos pelo empenho de 
Rolando Semedo (guitarra), Xico Santos 
(baixo) e Marco Pombinho (teclados). Aline 
Frazão, cantora e compositora angolana 
marcou a noite e confessou que era a 
primeira vez que conhecia Karyna Gomes, 
cantora guineense, com quem sentiu logo 

empatia, talvez pelo passado em comum 
da história dos seus países, culturalmente 
próximos. “O potencial que a cultura tem 
dentro do âmbito do desenvolvimento 
é enorme e, infelizmente, os governos 
não estão muito atentos. Para medir o 
desenvolvimento de um país, temos que ter 
em conta a sua própria cultura que  passa 
pela aposta na identidade, na educação, na 
participação cívica, bem como na própria 
participação política. Pois, a música pode 
ser política.” 

Para Karyna Gomes, 19 anos de carreira 
e também assessoria de imprensa na 
Unicef, “o importante é o encontro histórico 
e simbólico, para celebrar os 40 anos da 
Independência dos países colonizados e 

numa só voz expressar a liberdade”
Já para Nina Fung, cantora moçambicana, 

cada vez mais têm surgido festivais que 
permitem haver exposição destas músicas 
alternativas ao mainstream. “Faz-me falta ter 
um lado africano, uma ginga na música, uma 
expressão ou palavra”, confessa, tranquila.

NBC, cantor de S.Tomé, conta também 
com 19 anos de carreira no hip-hop e na 
soul. Membro de Filhos D´1 Deus Menor 
(com Black Mastah) sabe que a participação 
da sociedade nestes eventos é feita por 
“uma maior afluência das pessoas mais 
velhas, porque encontram uma ligação à 
sua terra mais do que os jovens.”

Mirona Paris, cantor e músico de Cabo 
Verde, sobrinho de Tito Paris, encheu 

“Génesis”: 
A simbiose 

perfeita entre 
uns e outros

Cantar e dançar para não perder as raízes
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o palco dos seus ritmos. Baterista e 
percussionista, já foi requisitado por vários 
artistas desde Cesária Évora, Sara Tavares 
(1999), Grace Évora (em 2000/11), Bana, 
Bonga, Camané, Lura, Mayra Andrade, 
Nancy Vieira. No fim, a festa soube a pouco.  
N’ZINGA FERNANDES

“Todas as pessoas têm um 
pouco de África na pele”
“Representar África é sempre um prazer”, 
refere Marisa Paulo, membro da associação 
desde 1997, já que não são só os africanos 
que respiram a sua cultura. “A globalização 
aproximou as pessoas e todos têm um 
pouco de África na pele, porque temos 

contacto com alguém que seja africano e 
acabamos por ser tocados por esse mundo”, 
enfatizou.

Afinal, os africanos também têm 
contribuído para o desenvolvimento 
da Europa, bem como os europeus têm 
cooperado com África. “E assim trabalha-
se no único sentido de ajuda mútua”, 

acrescenta Marisa Paulo,  descendente 
de angolanos, há 25 anos a viver em 
Portugal, “um dos países da Europa que 
mais tem África na pele, até porque muitos 
imigrantes africanos o escolhem como terra 
de acolhimento para desenvolver família, 
crescer profissional, economicamente e 
socialmente.” 

António Duarte, também membro da 
Batoto Yetu há 17 anos, é responsável pelo 
ritmo do batuque e sabe que canta para 
dar continuidade às suas raízes africanas. 
“Ao cantar a cultura de África estou a 
encantar as pessoas que bebem aquilo 
que expressamos através da dança e da 
música”, confessa este descendente de 
caboverdianos, residente em Portugal há 39 

anos. E sonha em regressar para África e dar 
o seu contributo. 

Este  workshop fez também com 
que Manuela Amora lembrasse a sua 
temporada vivida em África. “Dançar é 
uma maravilha, particularmente quando 
se trata de dança africana”, confessa com 
um sorriso radioso nos seus 52 anos e ainda 
de respiração entrecortada pela entrega ao 
ritmo no ar.

Batoto Yetu é uma palavra em Kikongo, 
língua nacional falado na região Norte de 
Angola, que significa “Nossa Terra”. A Batoto 
Yetu para além do polo em Portugal, soma 
outros em Angola e nos Estados Unidos, 
onde foi fundada. E actuam em diversos 
locais do mundo. TELMA VAN-DÚNEM 

Cantar e dançar para não perder as raízes

F L Á V I O  A L B E R T O O
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É
no Torreão da Cordoaria 
Nacional, em Lisboa, que 
tudo está exposto. Não só 
as fotografias, mas também 
o próprio Sebastião Salga-
do em pessoa. Porque este 
é um trabalho que mostra o 
que o fotógrafo é, mas tam-
bém o que defende: um pla-
neta mais sustentável. 

A aventura de Salgado está toda lá, 
uma resposta revelada nas fotografias 
expostas. Todas a preto e branco, para 
realçar os traços mais importantes de 
cada animal, montanha, árvore. Sebas-
tião Salgado trabalha assim desde 1987, 
ano em que convenceu a revista Life, 
que o seu caminho não era a cores.  

Conceituado fotógrafo, reconhecido 
em todo o mundo, tem uma história 
de vida particular. Mineiro de gema 
nasceu no Brasil, há 71 anos. Até agora 
teve uma vida recheada, em muito por 
causa da fotografia. Começou em 1973, 
a captar as primeiras imagens em Paris. 
Trabalhou com grandes agências da 
Sygma à Gamma e à Magnum Photos. 
Até que conheceu Lélia Wanick, aquela 
que viria a ser sua mulher, cúmplice e 
produtora. Começa aqui um novo ciclo 
na vida de Sebastião Salgado. Funda a 
Amazonas Images, agência de impren-
sa fotográfica, que marca o princípio da 
sua caminhada.

Uma aventura parti lhada
“Génesis” talvez terá sido a maior de 
todas as aventuras. Oito anos e mais de 
300 viagens em busca de um território 
múltiplo, numa descoberta de zonas do 
planeta quase virgens. Lugares que ocu-
pam 46% da Terra, segundo dados da 
organização ambiental, Conservation 
International. E Sebastião Salgado var-
reu terras perdidas em África, santuá-
rios a Sul do planeta, o norte do Norte, 
a Amazónia e o Pantanal. São estes os 
cinco grandes protagonistas apresen-
tados ao longo de uma exposição, com-
posta por 245 fotografias. Imagens que 
nos transportam aos locais mais ingé-
nuos do planeta, numa partilha de ani-
mais, paisagens e tribos que vivem em 
comunhão com a natureza há gerações. 

A mensagem desenha-se devagar, 
nessa fé num equilíbrio inicial, entre 
homens e seus companheiros de jorna-
da. E não será por acaso que uma das 
fotografias preferidas de Sebastião Sal-
gado é a das baleias-francas-austrais, na 
Argentina. Tudo porque foi dos poucos 
animais que se aproximou do barco em 
que Salgado tentava fixar a sua dança. 
Muito dócil e de uma grandiosidade ex-
trema é assim que o fotógrafo a descre-
ve. No entanto e talvez por causa disso é 
também uma das espécies mais amea-
çadas, já que o seu consumo é muito 
apreciado nos mercados japoneses. 

Projeto híbrido 
Sebastião Salgado sempre preferiu o 
registo analógico ao digital. Assim, nos 
primeiros três anos do projeto foi o ana-
lógico que serviu os propósitos do fotó-
grafo. No entanto, o transporte diário de 
30 kg de material, entre trilhos difíceis, 
de uma irregularidade extrema, ou em 
florestas de difícil penetração, fizeram 
com que começasse a usar o digital. 
Apesar da utilização do digital, as foto-

grafias eram reveladas a partir de nega-
tivos analógicos. Uma curiosidade em 
que se percebe bem, que o fotógrafo é 
fiel ao seu estilo técnico. 

Salgado partilhou também as his-
tórias por detrás da história de cada 
imagem. Talvez uma das mais sur-
preendentes tivesse sido em relação aos 
Nenets, uma tribo que vive na Sibéria, 
juntamente com um grande conjun-
to de renas. Durante as longas viagens 
migratórias, que quer os Nenets, quer 
as renas fazem em buscas de terrenos 
mais favoráveis, tudo é pensado numa 
simbiose perfeita entre os homens e os 
animais. Por exemplo, para que os habi-
tantes da tribo possam fazer as suas ne-
cessidades fisiológicas, juntam as renas 
em forma de círculo. Depois vão para o 
meio. O calor que emana até ao centro 
permite então que os Nenets consigam 
urinar. Já as renas aproveitam os mine-
rais provenientes da urina, para se for-
talecerem.

Histórias expressivas 
É deste tipo de histórias que a exposição 
está recheada. Que fazem sonhar quem 
por lá passa e que não deixam nenhum 
visitante indiferente. José Morais, de 67 
anos veio com os alunos, para dar uma 
aula. É professor de uma Universidade 
Sénior, na Ajuda. “É o Sebastião Salga-
do, acho que diz tudo! Um trabalho de 
uma dimensão enorme, em todos os 
aspectos humanos, paisagísticos, am-
bientais. A exposição aponta bem para 
o salvamento do planeta. Em suma, foi 
uma tarde excelente”,  sublinha, com 
uma enorme emoção.

A mesma opinião é partilhada por 
Francisco Medina, de 32 anos, músico e 
visitante, para quem as “as imagens são 
fantásticas”. E reflecte ainda: “Esta expo-
sição mostra-nos o que há de bonito e o 
que nós estragamos. Já nos esquecemos 
de como era a natureza, sem a acção 
dos homens… é interessante e faz-nos 
pensar.”

João Feiteira, o guia da exposição su-
blinha o sucesso da mostra. “Tem supe-
rado as expectativas, quer em termos 
de adesão, quer em termos de entusias-
mo.” Há dias em que são recebidos mais 
de 1400 visitantes. Grande parte deles 
portugueses. 

Convocatória para uma batalha
Sem dúvida que a mensagem é de pre-
servação e de contemplação. Uma ver-
dadeira homenagem ao planeta. Aliás, é 
esta a grande causa que o casal Salgado 
defende, à qual tem dado um contribu-
to particular. Um claro exemplo é o Ins-
tituto Terra, uma organização sem fins 
lucrativos fundada pelos dois. Nos últi-
mos 15 anos, esta fundação conseguiu 
plantar mais de dois milhões de árvo-
res, de mais de 300 espécies. O renasci-
mento deste microclima tropical atraiu, 
por sua vez, pássaros e animais que não 
eram vistos há décadas. Os autores do 
trabalho fazem ainda questão de deixa-
rem uma mensagem escrita, numa das 
paredes da exposição, que resume bem 
o que é “Génesis”: “Além de trazer aos 
olhos do público a beleza de povos iso-
lados e paisagens grandiosas, Génesis 
apresenta uma convocatória para uma 
batalha”. E as provas desta batalha po-
dem ser vistas até ao dia 2 de Agosto. 

Genésis abraça o mundo numa 
vertente híbrida de captação 
de imagem, resultado de uma 
longa aventura de Salgado, na 
qual a sua mulher Lélia Wanick 
foi cúmplice e produtora

F O T O S :  F L Á V I O  A L B E R T O O
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Finisterra Arrábida Film Art  
& Tourism Festival: Imagem, arte 

e turismo de mãos dadas

R
eferenciado este ano com o 
selo de qualidade 2015-2016, 
pelo EFFE – Europe for Fes-
tivals, Festivals for Europe, o 
Finisterra Arrábida Film Art 
& Tourism Festival 2016 já 
está a ser estruturado para 
o próximo ano. O melhor 
peixe do mundo, os notáveis 
vinhos da região, os queijos e 

a doçaria regional serão a aposta de uma 
identidade e a marca do desenvolvimen-
to local. 

Carlos Sargedas, presidente do Finis-
terra Film Comission e director do Festi-
val, pretende revigorar os objectivos des-
te projecto, que tem a chancela do Alto 
Patrocínio do Presidente da Republica, 
através da projecção e divulgação das 
regiões de Sesimbra e Arrábida para as 
grandes produções do cinema mundial 
e divulgar as potencialidades turísticas 
da região, através do seu património na-
tural e edificado. “Hoje o Finisterra é um 
verdadeiro sucesso internacional que 
em apenas quatro anos é reconhecido 
pela sua forma diferente de ser e de se 
mostrar”, reforça.

Finda a 4ª. edição do festival que tem 
trazido a Portugal centenas de projectos 
cinematográficos de promoção turística, 
o Finisterra  quer agora alargar e desen-
volver vários projectos de geminação, 
numa rede de cooperação que se esten-
de além-fronteiras. 

Lisboa e Sesimbra foram os palcos 
escolhidos para a realização do Finister-
ra Arrábida Film At & Tourism Festival 
2015, que decorreu durante os dias 6 e 
10 de Maio. A apresentação do festival 
teve lugar na Fundação Portuguesa de 
Comunicações onde em simultâneo se 

realizou a conferência internacional “O 
Cinema e o Turismo”. 

Este desfile de filmes de promoção 
turística trouxe a Portugal cerca de 178 
produções, oriundas de 48 países, numa 
mostra do que de melhor se faz no mun-
do, nesta área. A exibição dos 30 premia-
dos nas diferentes categorias, bem como 
a apresentação de mais 20 filmes esco-
lhidos pelo júri, puderam ser apreciados 
entre os dias 7 e 9 de Maio, no Cineteatro 
Municipal João Mota, em Sesimbra.

A edição do festival 2015 contou com 
várias novidades, não só relacionadas 
com a sétima arte, através de um ciclo 
de cinema com duas estreias mundiais, 
e da produção de timelapses abertos ao 
público, com a participação do ucrania-
no Kirill Neiezhmakov (autor do vídeo 
viral sobre Lisboa, Sesimbra e o Cabo Es-
pichel), mas também com exposições de 
fotografia sobre a Patagónia e Porto Se-
guro (Brasil) do chileno Cristián Aguirre 
Duffourc e de Carlos Sargedas e, ainda, 
de pintura do artista plástico Gustavo 
Fernandes.

Sob o tema “Cabo Espichel”, a 4ª. edi-
ção do Finisterra, contou também com a 
participação de uma comitiva vinda de 
Porto Seguro, fomentada por uma estrei-
ta ligação entre o Finisterra Film Comis-
sion e o Arraial CineFest. Esta relação 
institucional, estabelecida entre ambos 
os festivais e respectivos intervenientes, 
marca um ciclo de cooperação e desen-
volvimento promovido pela troca de 
experiências e conhecimentos em dife-
rentes áreas documentais e pela sua ex-
posição cultural, nomeadamente através 
dos rituais, hábitos, costumes e da vida 
da tribo dos índios Pataxós, que também 
marcaram presença no Festival.

“Este é efectivamente o ano da afirmação 
do Finisterra e da Arrábida!”, garante o 
director desta iniciativa intercultural, 

Carlos Sargedas. Gastronomia é o tema 
escolhido para a edição de 2016
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O
projecto Kalemba Skim 
surgiu “naturalmente”, em 
Fevereiro de 2011, na ilha 
de Luanda, através da ob-
jectiva da máquina foto-
gráfica de Tchiyna Matos, 
assistente de arte e publici-
dade.  Hoje, através da de-
dicação desta angolana, as 
crianças de Luanda respi-

ram a maresia nas imensas praias do país 
e saltam para o mergulho das suas vidas, 
fugindo à criminalidade do dia-a-dia. 

A ideia cresceu numa ida à praia quan-
do fotografava algumas crianças que 
faziam acrobacias em cima de tábuas, 
então nessa altura fez-se um click!  Do 

O yoga do riso tem já vinte anos e animou 
o auditório do Fórum Lisboa durante a 
Semana do Desenvolvimento.  Afinal, o riso 
é como um jogo que o corpo todo faz, “ao 
rir não se pensa” e, por isso, o yoga do riso é 
uma meditação activa.

Dinamizada por um líder de yoga do riso 
para um grupo, preferencialmente com 
mais do que 15 participantes,  os benefícios 
do riso ajudam à brincadeira. Tudo 
começa com alongamentos, exercícios de 
respiração, vindos do yoga, e exercícios 
de simulação do som da gargalhada. 
Depois começa a festa que por vezes pode 
incluir  jogos, dança, percussão e adereços. 
Mas o gosto da gargalhada do macaco, a 
gargalhada da pulga ou da gargalhada do 

“passou-bem” [cumprimento sorridente 
com aperto de mão] pode fazer maravilhas 
a gente inquieta.

No início, os participantes só precisam 
de emitir o som do riso, mas gradual e 
espontaneamente, o riso natural começa 
a aflorar e o contágio é inevitável. Todos 
circulam pela sala repetindo os diferentes 
tipos de gargalhadas que o líder exemplifica 
e o riso vai-se aprofundando cada vez 
mais, até ao ponto de o grupo chegar em 
conjunto à catarse desejada.  

Esta actividade de catarse colectiva 
através da libertação da gargalhada foi 
criada na Índia, em 1995, por Madan 
Kataria, depois de ter percebido que o 
riso fazia bem à mente e ao físico numa 

sociedade marcada pela constante 
velocidade.  A desintegração do stress 
acarreta inúmeros sintomas como 

ansiedade, tristeza, 
sensação de falta de 
propósito fruto  da 
desconecção entre a 
natureza e o corpo, o 
que  tende a quebrar a 

sintonia com a mente e alma.
 “Não é necessário termos qualquer 

motivo, temos um motor para nos fazer rir, 
portanto se provocarmos a gargalhada, de 
repente, estamos a rir mesmo com vontade 
[“fingir, fingir até atingir”]… a nossa mente 
não percebe se é com vontade ou sem 
vontade e começa a funcionar”, explica a 

A onda grande  
da mudança

alastrou-se internacionalmente criando 
laços de amizade intercontinentais. Os 
jovens angolanos, que até aqui desco-
nheciam o skimboard passaram a receber 
vídeos enviados por amigos americanos e 
portugueses mostrando manobras reali-
zadas com as pranchas. Dali até reprodu-
zirem o que viam foi um pequeno passo. 
À excepção da preparação física, que no 
seu caso substituía o habitual ginásio, 
muito utilizado na sociedade contempo-
rânea, por uma corrida na praia, a jogar 
futebol ou a fazer malabarismos na areia.

Desde então o número de jovens a pra-
ticar a modalidade na Ilha de Luanda au-
mentou, sendo que uma das condições 
para pertencer ao projecto Kalemba é o 

“Fingir, fingir até atingir”

improvisado surgiu a mudança e decidiu 
pôr “mãos à obra” mostrando ao mundo, 
através do Surf Clube de Portugal, o pas-
satempo de “andar de tábua” criado por 
aquelas crianças e jovens, que sem saber 
que o que faziam era skimboard, uma 
modalidade internacional de elite que 
atrai muitos adeptos.

Agora, na ilha de Luanda o skimboard 
tem afastado muitos jovens de percursos 
de vida mais perigosos. Tem assumido 
um papel preponderante no combate à 
criminalidade, tornando-se num “esca-
pe” natural e seguro para a maioria das 
crianças. Embora os níveis de pobreza 
sejam ainda elevados, este desporto tem 
sido um veículo para o desenvolvimen-

to social, de modo a afastar os jovens de 
actividades ilícitas, ao mesmo tempo que 
estes desenvolvem capacidades para o 
desporto e para a vida.

Em 2014, alguns meninos vieram a Por-
tugal participar numa prova do circuito 
europeu na Praia de Santa Cruz e a maio-
ria dos atletas ficou impressionada com 
as habilidades dos jovens angolanos, que 
utilizavam as madeiras como trampolim 
para realizar os saltos. Para participar na 
competição tiveram que se adaptar ao 
skimboard internacional, que se baseia 
no deslizamento  com  manobras em  
pranchas de fibra.

Após alguns contactos com profissio-
nais da modalidade, a família Kalemba 
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Uma aventura no mar que prova que o 
desporto não é, e não poderá ser apenas 

e só competição, mas também pode 
inspirar a construção de vidas dignas e 

saudáveis criadas por uma onda gigante 
(kalemba) de amizade e cooperação

psicóloga Ana Silva e líder da yoga do riso.
Ao desligarmos a mente com a respiração 

adequada, o nosso corpo relaxa e o 
benefício de 10 ou 15 minutos, ou mesmo 
uma hora, deste exercício pode ser muito 
libertador. “Pode ser feito por qualquer 
pessoa, seja deficiente ou não, não tem raça, 
cor ou religião… ou seja não tem limitação a 
não ser a vontade”,  salienta Ana Silva.

Esta actividade também favorece a 
autoconfiança e as qualidades de liderança 
entre os participantes, facilitando as 
relações humanas, entre familiares, amigos 
e colegas . “É extremamente positivo, 
motivador, proporciona relaxamento físico 
e mental, melhora a nossa autoestima, 
conseguimos manter o foco porque 

trabalha positivamente a mente e o 
físico. Oxigenamos o corpo através da 
gargalhada”,  refere Jaqueline Custódio, 
gerente de loja e animadora, praticante do 
yoga do riso desde 2011.

O ego fica à porta
Finda a sessão, os participantes despedem-
se completamente relaxados, alegres 
e mais leves. Quase todos sentem o 
corpo cansado, mas a empatia com o 
outro ajudou a transformar emoções 
como a raiva, o medo, os ciúmes ou a 
tristeza em emoções positivas como 
amor, amizade, perdão e compaixão. 
“Os efeitos são duradouros e, por vezes, 
acontecem pequenos milagres como 

curas espontâneas ou novas inspirações 
para um rumo completamente diferente 
na vida. O yoga do riso vai nos mudando 
automaticamente  se o praticamos 
no dia-a-dia porque até nos ajuda a 
melhorar problemas cardiovasculares e 

respiratórios”, adianta Jaqueline. Existem 
vários tipos de yoga mas a psicóloga Ana 
Silva escolheu o yoga do riso pela ausência 
de limitações e pela liberdade de expressão. 
Já para a animadora Jaqueline,  a adesão 
ao yoga do riso é notável nas crianças e nos 
mais velhos, porque “uns querem mesmo é 
só rir e ser felizes e os outros já têm o direito 
a fazer aquilo que querem”. O yoga do riso 
está a ser divulgado internacionalmente, 
através do Clube do Riso e da Associação 
do Riso quer na Europa, quer na América 
do Sul, no Oriente e em África. Por cá, Ana 
Silva e Jaqueline Custódio reúnem-se às 
segundas-feiras no Centro de Arte Holístico 
de Lisboa (CAHL), em Benfica, das 19h30 às 
20h30. STEFKA DIAS

JOVITA LOPES

aproveitamento escolar, obrigando, assim, 
os jovens a lutar em todas as vertentes, 
conciliando o desporto com a educação. É 
desta forma sustentável que são criados os 
mecanismos equilibrados  para dar asas a 
um projecto que quer apoiar o desenvol-
vimento integral de uma forma informal. 

É certo que alguns meninos não vão à 
escola por falta de condições económicas 
das famílias, e é aí que o Kalemba preten-
de investir como objectivo, criando bol-
sas de estudo para que os jovens possam 
participar em campeonatos nacionais e 
internacionais e por inerência apostar na 
sua formação.

O Kalemba desenvolve actualmente 
vários projectos sociais e ambientais, dos 

“Fingir, fingir até atingir”

quais se destaca a escola de skimboard 
onde os jovens mais avançados se tor-
nam professores e treinam os mais novos. 
A implementação do projecto H2O (em 
memória de João Decidido, 15 anos, atle-
ta do kalemba skim) através da criação de 
sistemas de filtração de água potável em 
áreas mais necessitadas marca outro ob-
jectivo deste projecto de desenvolvimen-
to sustentável imaginado e criado pelos 
próprios agentes, pela família Kalemba 
até porque Kalemba significa “onda gran-
de” em quimbundo (língua nacional) e 
é fruto de , uma jovem angolana apaixo-
nada por fotografia e que dedica grande 
parte do seu tempo a descobrir sorrisos 
nos meninos de Luanda.

F O T O S :  D R

F O T O S :  S T E F K A  D I A S
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