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Jornal das Tartarugas
As primeiras atividades!
Um antigo ranger da TF estava
caminhando ao longo da praia de Boa
Esperança, na manhã de 13 de junho,
quando encontrou o primeiro ninho da
Caretta caretta do ano. Ele ainda fez
um vídeo mostrando a descoberta.
No dia seguinte, durante a montagem
do acampamento na Boa Esperança,
alguns membros da nossa equipa
foram à procura do ninho, mas
infelizmente foi difícil encontrar e
identificar o ninho pois esses dias
tinham sido bastante ventosos.
Alguns dias depois, a patrulha noturna
encontrou 2 atividades no Curral
Velho: 1 meia lua e um ninho.
Até ao final de junho, tivemos 12
ninhos em todas as nossas praias. Mas
no geral tem sido calmo, encontramo‐
nos à espera que a temporada
realmente comece. No entanto, se a
nossa previsão estiver correta, não
demora muito para isso acontecer.

Expectativas para a temporada?
Desde o ano passado, tem havido muita conversa sobre a próxima
época de desova. Em particular, o número de ninhos nas praias de
Boa Vista. Alguns biólogos estimam que haja até 30.000 ninhos! (por
potencialmente até 7.000 fêmeas). O maior número previsto. Aqui
está o porquê ...
Em média, as tartarugas devem voltar para suas praias de desova a
cada 2 a 3 anos (embora isto dependa da disponibilidade de
alimentos, bem como vários outros fatores). Se olharmos para os
dados a partir de 2009; quando a TF começou a controlar plenamente
as suas praias, podemos ver que esse ano estivemos perante uma
'grande temporada', relativamente falando, quando comparado com
os anos seguintes. No entanto, em 2010 foi inferior (agora
considerado uma `temporada média'), seguido de 2011 com números
ainda mais baixos (uma 'baixa temporada') ...
Então, em 2012, três anos após a temporada de 2009, TF foi
novamente confrontada com a estação mais alta já registada,
com cerca de 750 indivíduos chegando às "nossas" praias. No
ano seguinte (2013) a temporada foi novamente considerado
médio, e em 2014 novamente baixa (embora não
tão baixo quanto em 2011).
(Continuação na página seguinte)
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VOLUNTÁRIOS da FUNDAÇÃO TARTARUGA 2015
A diversidade da equipa este ano é grande e estamos felizes em rever rostos dos outros anos. Há
estagiários vindos de Costa Rica , Canadá e Austrália, bem como voluntários nacionais e rangers da
maioria das ilhas de Cabo Verde.
Da Europa , temos a Inglaterra e Alemanha
que estão, como sempre, representados
mas há também mais voluntários
espanhóis e portugueses, o que é sempre
muito bom!
A adição dos coordenadores brasileiros
Renato e Camilo, traz um novo sabor para
uma equipa experiente! A apaixonante
catalã Ariadna e o Comandante Patrick de
Guiné‐Bissau em Lacacão e Boa Esperança ,
respectivamente. Bem como as duas
lendas de longa data de Cabo Verde Miguel
e Divaldo (ambos de Santo Antão ) que
coordenam Norte.

(Continuação da página anterior) Embora os dados sejam limitados, é possível perceber um ciclo repetitivo de 3
anos, variando entre temporadas altas, medias e baixas. Este ciclo é ainda confirmado pelo Natura 2000 , que
tendo um conjunto de dados mais extenso, iniciado em 1997, também sugere que 2015 voltará a ser uma grande
temporada.
Além disso, se olharmos para essas tartarugas marcadas em 2012 , podemos ver que que no ano passado, apenas
5% delas retornaram . O que é excepcionalmente baixo , tendo em conta que era esperado pelo menos 30%.
Como resultado, a grande maioria das tartarugas que estiveram cá durante essa época alta, e que nidificam a cada
3 anos, tem grandes chances de voltar agora. Sendo assim, se juntarmos estas às marcadas em 2013, que podem
nidificar a cada 2 anos, podemos estar perante uma grande temporada.
Obviamente, não podemos ignorar que algo mais
possa ter afetado o seu normal comportamento de
nidificação, tais como mudanças na sua zona de
alimentação ou aumento das capturas acidentais /
mortalidade causada pela pesca nas suas rotas de
migração.
Dito isto e citando Red,

“Estamos confiantes de que este ano será “grande” … o que significa
muitas tartarugas e muito trabalho, mas de qualquer forma, só temos de
esperar para ver!”
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Conheça a equipa
A equipa em Sal Rei tem anos de experiência em gerir
projetos, trabalho de campo e com as pessoas. Eles estão
lá para coordenar o bom andamento do projeto ou pelo
menos lidar com os problemas quando eles surgem e para
ajudá‐lo a trabalhar bem e contente.

Red Diretor do projeto
Se Jesus fosse um biólogo ele poderia ser Robert E.D.
Hallwsorth (ou Camilo). Red começou a trabalhar com Caretta
caretta na Grécia há muito tempo atrás e nunca mais parou!
Assim como a tartaruga‐comum, ele regressa a Boa Vista a
cada temporada nos últimos 6 anos. Um aficionado por
estatísticas, ele sabe tudo sobre tartarugas (e séries de TV!).

Ukie Gestor de finanҫas e logística
Vindo da ilha do Fogo através de um gueto de Boston (na verdade,
uma bem fora de subúrbio) Ukie sempre teve um caráter aceso.
Ele tem vindo a desenvolver a sua responsabilidade para a TF nos
últimos 4 anos. Ele lida com problemas logísticos, como Fedex e
contas financeiras melhores do que um banqueiro suíço, mas é
talvez melhor conhecido pelo seu senso de humor .

Joaninha coordenadora científica
Embora seja o membro mais baixo da equipa, Joana é forte
e resistente. Como coordenadora do Norte desde há quatro
anos ela não tem problemas em controlar e trabalhar bem
com um bando de homens. Ela é um membro sólido da
comunidade e uma força motriz na redução da caça furtiva
de tartarugas. Fotografada aqui com um marcador PIT na
boca!

Zeddy, Assistente diretor do projeto
Tão apaixonado por tartarugas como tubarões. Zeddy passou um
tempo significativo de trabalho na América Latina e África. Ele
junta‐se ao escritório depois de duas temporadas a trabalhar no
Lacacão. Embora muito melhor na água com um tubarão, que em
frente a um computador, muitas vezes ele “assume” o papel de
secretário de todos devido a sua atitude atenciosa e simpática,
mas também perfeccionista. Dificilmente visto sem Frida ao seu
lado.
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Cintia Domingos Educação e sensibilização
Cintia assume o papel de coordenadora do departamento de
Educação e sensibilização ambiental, após muita prática no
ano passado. Ela é apaixonada por educação e ótima com
crianças e adolescentes. Frequentemente vista fazendo
atividades em torno de Sal Rei e ostentando um belo,
sorriso.

Cintia Lima Coordenadora dos voluntários
O novo membro da equipa, Cintia Lima é responsável por cuidar de
voluntários. Tendo uma bebê pequena, ela é mais do que apta
para o trabalho! Brincadeiras à parte, Cintia é amigável e confiável,
se precisares falar com alguém do lado de fora do acampamento
ou do escritório ela é a pessoa certa! Mas é melhor não pedir‐lhe
para conduzir ou ir de barco!
Ela também apoia Cintia Domingos nas atividades.

Carlos Coordenador logístico
Não gostando muito de estar no centro das atenções,
Carlos prefere trabalhar nos bastidores. Ele consegue
consertar quase tudo e está sempre feliz (mesmo quando
ele não aparenta isso!)

Ariana Cozinheira
Sempre feliz e sorrindo na cozinha. Uma pessoa criativa e amável. Ainda bem
que cozinha melhor do que canta!

Alberto Motorista
Voltou à luta depois um ano sabático. Alberto faz todos os
terrenos parecerem fáceis! Igualmente contente na areia ou na
alcatrão. É um motorista seguro e um homem confiável. Oxalá
que o conhecimento da mecânica seja suficiente!

Christian Diretor
Depois de 7 anos como diretor, agora mora na Alemanha, onde
ainda controla as coisas de longe. Não é um típico alemão dado
que é uma pessoa tranquila e um bocado ‘funky’, contudo ainda
consegue ser brutalmente eficaz! Vai estar na Boa Vista até o meio
de Julho.
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Preparações: logística e a montagem dos acampamentos
Este ano, os três acampamentos foram montados
em poucos dias, começando com Lacacão no dia 12
de junho, em seguida, Boa Esperança (num
domingo!) E, depois Norte.

materiais e equipamentos da Alemanha. Acabaram
por chegar no mesmo dia o que significa que a equipa
foi levada ao limite no que diz respeito ao
levantamento e organização desses materiais. Algo
que piorou ainda mais com os problemas mecânicos
de quase todos os veículos! No entanto, a equipa
permaneceu calma e os acampamentos foram
montados, os recursos colocados na armazém e os
primeiros voluntários começaram a chegar.

Como de costume, é sempre um trabalho cansativo
encontrar todos os materiais, peças e ferramentas
necessárias, que foram armazenados em
contentores fora da temporada, mas, felizmente,
Carlos estava lá para ajudar a todos na construção
das sombras grandes.

Desde então, as praias tem estado tranquilas. Os
voluntários têm tentado se manter ocupados e
manter o foco para não perder a mente!

Coincidentemente Ukie ainda estava na Praia,
trabalhando “intensamente” na organização e
logística, mas ainda assim, não perdeu
oportunidade de ver São Tomé perder por 7‐1
contra a seleção de Cabo Verde.

No caminho para Boa Esperança, Laika, o cão de Red,
fez exatamente aquilo, mas provou ser um excelente
"cão‐pastor". Ela decidiu que todas as cabras soltas
precisavam de ser "controladas", então ela pulou para
fora do carro e começou a juntar todos os animais. E
ela conseguiu! Talvez devêssemos levá‐la para
Lacacão para defender a cozinha das cabras famintas
por lá!

A situação não foi facilitada pela chegada dos
contentores; um da Praia com a comida e
mantimentos para a temporada e outra com
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Sensibilização e educação
Como parte das comemorações do mês de Junho que
Education
incluíram oand
Dia Mundial
das Crianças , Dia do Meio
Ambiente , Dia Mundial dos Oceanos e Dia Internacional das
Tartarugas Marinhas, a equipa de sensibilização e educação
têm estado particularmente agitada.
O Comité do Meio Ambiente na Boa Vista , da qual a
Fundação Tartaruga faz parte, juntamente com a Câmara
Municipal e outras ONGs , organizaram eventos educativos
nas comunidades ao redor da ilha. Tem sido uma grande
chance para falar com as crianças, mostrar‐lhes algumas
espécies marinhas que existem no mar da Boa Vista e
promover dinâmicas
sobre a ecologia marinha e a
importância do meio ambiente.
Temos vindo a dar palestras , mostrando documentários e
mostrando uma curta‐metragem produzida da pesquisa
recentemente realizada pela MarAlliance (sobre a
diversidade de tubarões e raias em Boa Vista) . Bem como
promover a reciclagem através da arte e aparecendo na
rádio local , em colaboração com outras organizações.

Escola da Natureza
Escola da Natureza é um dos programas de educação
ambiental mais significativos em Boa Vista. Foi criado com o
principal objetivo de inspirar os jovens sobre o meio
ambiente e melhorar as atitudes em relação a ele. Como o
nome sugere o programa vê a natureza como uma sala de
aula, a fim de incentivar a aprendizagem e a compreensão
do meio ambiente. Através de acampamentos ambientais,
durante a fim de semana, crianças e jovens de comunidades
pobres são trazidas para Boa Esperança, onde aprendem
sobre as tartarugas marinhas, meio ambiente e
sustentabilidade. As atividades incluem apresentações,
jogos e filmes , bem como patrulhas noturnas e limpeza da
praia.
Zeddy, Cintia (Cindy) e Cintia (Patti)
esperam continuar a melhorar o
trabalho do ano passado e expandir
nosso alcance.

O primeiro evento é no dia 31 de
julho ‐ 02 de agosto em Boa
Esperança .
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Tartaruga resgatada por
um pescador
Na última semana de Junho, Zé Luís , um
pescador local, encontrou uma caretta caretta
(sub‐ adulta) presa numa rede de pesca ao largo
do Ponta do Sol e a trouxe para o escritório. Com
a ajuda de Maria da Natura 2000, a rede foi
removida, as feridas limpas e a tartaruga re‐
hidratada . No entanto, a rede deixou feridas
profundas ao redor do pescoço e as barbatanas.
O pátio do escritório tornou‐se um centro de
reabilitação temporária e através de uma
combinação de iodo, spirulina, e lula ela começou
a levá‐la de volta a força e as feridas começaram
a cicatrizar. Ela foi continuamente monitorado e
após de 10 dias , decidimos que a melhor coisa
para ela foi volta‐la ao mar.

Apesar de cinco espécies de tartarugas poderem ser
encontradas em torno de Boa Vista, sub‐ adultas e
juvenis (da tartaruga comum) normalmente não são
encontradas.
Depois de eclodir, as tartaruguinhas desaparecem no
mar aberto onde se desenvolvem nas águas da
superfície. Machos e fêmeas da tartaruga‐comum
retornam apenas para reproduzir / por os ovos,
quando estão sexualmente maduros . Quando
atingem a maturidade sexual, as tartarugas do sexo
feminino têm geralmente cerca de 35 anos de idade e
75 centímetros (Curved Carapace Length) .
Com apenas 60cm de comprimento (CCL) Luísa ainda
não está sexualmente madura. Na verdade, nesta
fase, as tartarugas permanecem aparentemente
andróginas externamente. Nós estimamos que possa
ser feminina e ter cerca de 20 anos de idade. Como
resultado não se sabe como ela acabou chegando
aqui embora seja provável que estava presa na rede e
foi levada aqui na corrente predominante .

É uma triste lembrança dos danos causados por
redes deixadas no mar e já é a segunda tartaruga
ferida que resgatamos no espaço de 3 semanas.
Ela foi dada o nome Luísa, em honra do seu
salvador Zé Luís . Ela foi marcada com PIT e
libertada pelo Zé e a equipa, no início de Julho,
no mar aberto, onde tinha sido encontrada.
Talvez um dia nós possamos encontrá‐la
colocando ovos na Boa Vista!
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Dia da Fundação Tartaruga

8 de Agosto de 2015

No Sábado dia 8 e Agosto estaremos realizando as
celebrações anuais do Dia da Fundação Tartaruga em Boa
Esperança.
Será fornecido transporte, almoço e bebidas.
É uma grande oportunidade de conhecer pessoas de outros campos,
envolva‐se na competição de dança ou futebol e beber mais sumo
do que um lutador japonês!

Em Sal Rei , existem milhares de cães , muitos dos quais
não têm ninguém para cuidar deles . Felizmente , a
Associação dos Amigos dos Animais de Boa Vista (AAB)
faz um grande trabalho neste respeito ajudando cães e
gatos de rua , organizando campanhas de esterilização,
adoções e sensibilização. Este cão morava perto do
escritório, mas foi deixado
• Macho (tem nome Bobo).
• Idade indefinido (pode ter 2 anos).
• Raça mista.
• Amável, tonto e fiel.
•,Forte e atlético

Se queres adotar este cão (ou outro), faça favor de falar conosco!

