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COMEÇO DA TEMPORADA! 
     

 Para a equipa da Fundação Tartaruga, Junho é 
provavelmente o mês mais importante do ano, uma vez 
que marca o início de mais uma temporada. Todos têm 
vindo a trabalhar arduamente para garantir que os 
acampamentos estão prontos para receber os 
coordenadores e voluntários e o staff do escritório está 
pronto para os apoiar. Um dos principais eventos é a 
chegada de um grande contentor enviado da Alemanha 

por navio, transportando tudo o que vai ser preciso para a temporada. Mas Cabo Verde é 
Cabo Verde e as coisas não podem acontecer sem alguns contratempos. Depois de alguns 
dias de espera por razões que ainda não compreendemos, 
um Ukie muito stressado anunciou que o contentor 
finalmente chegou e a equipa deslocou-se ao porto para 
começar o que seria uma tarefa não tão fácil de desembalar 
os materiais, com o sol escaldante e nenhuma sombra de 
ser encontrada, excepto o interior de um recipiente de 
metal onde se poderia facilmente ter cozido pão! Mesas, 
bancos, tendas, panos de sombra, frigoríficos e tudo o mais 
que será necessário para a temporada foi descarregado com segurança e armazenados até o 
dia da montagem dos acampamentos. Juntamente com todo o material veio uma nova 
carrinha Toyota Hilux para se juntar à frota da Turtle Foundation, que o Ukie gentilmente 
apelidou de "Fred". 
 
 

MONTAGEM DOS ACAMPAMENTOS! 
 

 13 de junho foi o dia escolhido para iniciar a construção dos 
acampamentos, Boa Esperança sendo o primeiro! Com cerca de 
18 pessoas, incluindo a equipa do escritório e rangers de todos 
os acampamentos, o dia começou com o carregamento de tudo 
nos carros e a condução para o 
local do acampamento (que não foi 
uma tarefa fácil). Literalmente a 10 

metros da água, com vista do navio Santa Maria, a única coisa 
que restava a da última temporada era uma pequena estrutura 
de pedra onde os tanques de água assentam. Com o Carlos a 
comandar as tropas o trabalho começou com a montagem da  
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estrutura para a grande sombra e as tendas para dormir. Mais uma vez, os contratempos 
fazem parte do trabalho e algumas peças em falta ou quebradas atrasaram a tarefa. O vento 
soprava (afinal, estávamos em Boa Esperança) e algumas nuvens definiam as condições 
principais para um dia bem sucedido. Poucas horas depois, os tanques de água estavam no 
local e as tendas montadas, deixando para o final uma "pequena" surpresa: painéis solares 
que irão fornecer um ponto de eletricidade para luzes, telefones e o computador do 
acampamento! Com a ajuda de alguns amigos da Bélgica os painéis foram montados e 
prontos para fornecer um pouco de energia ao acampamento. 
No dia seguinte foi a vez do Lacacão, o que envolveu uma viagem mais longa. Desta vez com 
menos pessoas (os rangers Boa Esperança já estavam no acampamento), o trabalho 
progredia lentamente sob o sol escaldante e falta de vento, muito típico de Lacacão. Mais 
uma vez, alguns pequenos contratempos tentaram deter-nos, mas um pouco de criatividade 
e genialidade fez as coisas possíveis e logo após a hora do almoço o acampamento estava 
pronto para acolher os voluntários e coordenadores que chegavam no dia seguinte. 15 de 
Junho marcou não só o início da temporada, bem como a construcão do acampamento no 
Norte, uma tarefa um pouco menor devido á dimensão do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com o início da temporada foi também altura para acolher os nossos coordenadores e 
voluntários na Boa Vista. Os voluntários que se juntam á Fundação Tartaruga cada ano são 
uma parte essencial do nosso projecto, são a espinha dorsal do que fazemos, e sem eles o 
nosso trabalho não seria possível. Os nossos voluntários vêm de todos os cantos do mundo, 
mas também da Boa Vista e outras ilhas de Cabo Verde. Eles trabalham nos nossos 3 
acampamentos e enquanto apenas cabo-verdianos cuidam das praias de Norte, voluntários 
internacionais patrulham as praias em redor de Boa Esperança e Lacacão . Este mês 
acolhemos tambem os nossos coordenadores para a temporada: Domas (Cabo Verde, 
coordenador de acampamento) e Davidson (Cabo Verde, coordenador cientifico)  trabalham 
no Norte; Camilo (Brasil, coordenador de acampamento) e Laura (Espanha, coordenadora 
cientifica) são responsáveis do Lacacão, e Martinho (Guiné-Bissau, coordenador de 
acampamento) e Cristina (Espanha, coordenadora cientifica) cuidam de Boa Esperança. Além 
disso, temos vários voluntários internacionais que chegam este mês na Boa Vista 
provenientes do Reino Unido, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça e Brasil. 
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CONHEÇA A EQUIPA! 
 
 
Ukie – Director do Projecto 
 

Euclides “Ukie” Resende inicia seu sexto ano com a Fundação 
Tartaruga como director do projeto, subindo a escada de 
responsabilidade graças a sua liderança e sentido organizacional. 
Depois de trabalhar  a última temporada como Gestor de Finanças 
e Logisitica os diretores decidiram que ele era o homem certo para 
o intenso trabalho de liderar as tropas em Boa Vista. Embora 
famoso por o seu senso de humor Ukie cumpre a função mantendo 
um controle rigoroso de todos os membros da sua equipa ... com 
excepção da sua cadela Zeda! 

 
Joana – Directora do Projecto – Coordenação Cientifica 
 
Joana é uma cara bem conhecida na Fundação Tartaruga e na  
Boa Vista. Na sua sexta temporada ela é responsável por todo o 
trabalho cientifico, fazendo uma forte parceria com Ukie como 
gerente de projeto. Depois de ser uma forte presença no terreno, 
a sua posição este ano requer mais "papelada" e nao vai poder 
passar tanto tempo nos acampamentos como gostava. O seu 
amor por tartarugas e desprezo pelos caçadores são bem 
conhecidos na Boa Vista e as praias são um lugar muito mais 
seguro para as tartarugas já que ela está por perto. 
 
Derek – Supervisor de Dados Cientificos 
 

Sim, ele está de volta. Derek, ou Des, volta para Boa 
Vista para o 4º ano como o encarregado de todos os 
dados recolhidos pelos acampamentos. Todos nós 
ouvimos as palavras "Este será o meu último ano" e, 
no entanto, parece que Des tem uma atração natural 
para Cabo Verde porque ele não pode ser afastado 
por muito tempo! Vai estar a trabalhar no escritório 
este ano, mas vai aproveitar todas as hipóteses que 
puder para voltar aos acampamentos. E embora ele 
seja réplica exacta de um músico famoso, façam o 
que fizerem, não lhe peçam para cantar... 
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Cintia – Educação e Sensibilização 
 
 Não há uma única pessoa em Boa Vista que a Cintia 
não conheça, e é por isso que ela é a pessoa perfeita 
para o cargo. Depois de trabalhar com voluntários no 
ano passado as suas atenções serão focadas nas 
comunidades locais e nas escolas. A sua criatividade já 
foi colocada em uso e prepararem-se para ver muitas 
actividades deste departamento. Felizmente para o 
povo da Boa Vista ela não vai estar a conduzir muito... 
 
Nuno – Coordenador dos Voluntários 
 
Na Fundação Tartaruga pela primeira vez, Nuno está a cargo de nossos 
voluntários nesta temporada. A sua experiência de trabalho com 
voluntários internacionais de todo o mundo em projetos anteriores faz 
dele o homem certo para o cargo. Depois de trabalhar na selva africana 
por alguns anos ele decidiu por uma mudança de cenário e nada melhor 
do que as águas azuis da Boa Vista. Ele adora comida, futebol e cafés 
como um bom português, mas sua paixão pela natureza e vida selvagem 
não está por trás. 
 
Carlos and Evandro – Operadores de Logistica e Manutenção 
 

 Carlos trabalha nos bastidores mas é uma peça vital 
que permite a Fundação Tartaruga fazer o seu 
trabalho. Sempre na sombra, ele é um homem de 
poucas palavras que pode arranjar qualquer coisa e é 
ele a comandar as tropas quando é hora de construir 
acampamentos. 
Sempre muito descontraído e com um sorriso no rosto 
Evandro é bem conhecido por sua condução e 
habilidades mecânicas que muitas vezes são 
colocadas à prova. Ele leva o nosso trailer em lugares 
que não iriam acreditar. 

Artemisa – Cozinheira 
 
Artemisa cuida da nossa equipa no escritório. Ela está sempre a sorrir e faz a 
comida mais incrível que possam imaginar. "Ti", ou "Timisa", como as pessoas 
gostam de chamá-la, gosta de nos mimar com pratos deliciosos! 
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Zeda – O cão 
 

Recebeu o nome em homenagem a um antigo membro da equipa, Zeda é 
louca e selvagem e parece que sua única velocidade de movimento é 
correr, por isso tenham cuidado para não serem atingidos por ela, porque 
esta cadela não tem travões! Ela mantém o escritório bem guardado e 
nunca perde a chance irritar os gatos! 

 
Dave and Malagueta – Os gatos  
 

 Dave parece uma doce bola de pêlo, mas não se deixem enganar, esta 
gata (sim, nós sabemos que ela é chamada de Dave) é a rainha do 
escritório e não se deixa intimidar por ninguém, muitas vezes colocando 
os cães no seu lugar só com um olhar. Ela também consegue comer o 
dobro do seu peso de uma só vez, e podem encontrá-

la a dormir na sua cadeira de escritório ou a pedir comida na cozinha. 
Malagueta é um caso curioso, já que ninguém sabe realmente por que 
um gato preto e branco é chamado assim. Ele é um pouco tímido, mas 
gosta de se esfregar nas pernas das pessoas a pedir carinho. 
 
Domas – Coordenador de Acampamento, Norte 
 

Ao trabalhar como sub-coordenador do Norte na temporada passada fez os 
diretores perceberem que, quando houve vaga de coordenador do 
acampamento, ele era o homem certo para o trabalho. A viver na 
comunidade ele sempre tenta criar consciência para a conservação das 
tartarugas e fez um excelente trabalho a mudar a maneira de pensar das 
pessoas. Domas é agricultor fora da temporada e muito criativo quando os 
problemas surgem ao redor do acampamento. 

 
Davidson – Coordenador Cientifico, Norte 
 
Davi mudou-se para Norte nesta temporada depois de alguns 
anos no Lacacão como ranger. A sua experiência e 
conhecimento das praias são cruciais para o seu trabalho como 
coordenador cientifico. Ele está encarregado de liderar os 
rangers que protegem as praias no Norte e treinar novos 
rangers para os próximos anos. Não são tarefas fáceis, mas até 
agora Davi tem estado à altura da tarefa e ele nunca perde a 
chance de ir ao Lacacão e visitar velhos amigos. 
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Martinho – Coordenador de Acampamento, Boa Esperança 
 
O Martinho veio da Guiné Bissau e conta com passagens pelo Norte, Boa 
Esperanca e Lacacão. A sua muita experiencia tanto de acampamento como 
com tartarugas levaram á sua recente promoção a coordenador. Sempre o 
1º a ajudar e muito trabalhador, todos querem ter o Martinho na sua 
equipa (infelizmente ele é só um). 
 
 

Cristina – Coordenadora Cientifica, Boa Esperança 
 
Cristina é veterinária e vem de Valência, Espanha. Depois de 
trabalhar com tartarugas na Costa Rica decidiu por uma mudança de 
cenário e nada melhor do que Boa Vista. Ela reúne experiência com 
tartarugas, como veterinária e uma excelente capacidade de 
organização e o resultado só poderia ser um, estando as praias da 
Boa Esperança bem protegidas. 
 
Camilo – Coordenador de Acampamento, Lacacão 
 

Para Camilo Redentor, ou JC brasileiro, uma temporada em Boa 
Vista nao chegou e junta-se a nós para um segundo ano como 
coordenador de acampamento no Lacacão. Apesar de nunca parar 
de reclamar, o seu senso de humor é capaz de deixar o 
acampamento inteiro a rir ás gargalhadas. Também treinado como 
líder de patrulha nocturna e censo, Camilo é um recurso valioso 
apesar de lhe faltar altura para a maioria das atrações de feira. 
Biólogo e um conservacionista puro, mostra ainda algumas 

habilidades tocando violão e está sempre pronto para o seu “Mate”, chá brasileiro. 
 
Laura – Coordenadora Cientifico, Lacacão 
 
Laura junta-se a nós de Espanha, depois de trabalhar na 
Costa Rica e Boa Vista no passado. Anteriormente 
colaborando com BIOS e Natura 2000, ela decidiu dar-nos 
uma ajuda para esta temporada. Trabalhando com 
tartarugas em vários lugares diferentes deu-lhe um 
conhecimento valioso, que se está a mostrar útil nas praias 
do Lacacão. Laura tem um amor natural para pão, bolo e a 
sua preciosa Coca-Cola. 
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Escola na Natureza 
 

 A Cintia tem estado ocupada nos últimos dois meses, com 4 
eventos de Escola na Natureza, nos acampamentos de Boa 
Esperanca e Lacacão. Crianças de 8-12 anos foram passar o 
dia a Boa Esperança para actividades de sensibilização e 
conservação, incluindo uma limpeza de praia e esculturas 
de areia! Outras atividades com adolescentes envolveram 
uma estadia de fim de semana no acampamento e 

participar nas patrulhas. O evento Escola na Natureza é uma parte vital da nossa campanha 
de sensibilização em Boa Vista e ensina os cabo-verdianos o proteger seu país e a sua 
biodiversidade. Outros eventos nas aldeias de Bofareira, Povoação Velha também foram bem 
sucedidos e há muitos mais para vir. Esses eventos envolvem muito planeamento e a  
logística pode ser bastante complicada: não é fácil para fornecer transporte, alimentação e 
alojamento para 15 crianças mas felizmente Cintia tem muita de ajuda, tanto do escritório 
como dos acampamentos. 
 

 
 
 

Caçadores apanhados! 
 
Durante o mês de Julho o escritório recebeu um telefonema que havia 
apanhadores de tartaruga na região do Norte e como tal houve  
necessidade de agir rapidamente. A polícia colaborou e 
imediatamente enviou agentes para a aldeia onde prenderam 3 
caçadores nas suas casas. Infelizmente chegaram demasiado tarde 
para salvar 4 tartarugas capturadas nas praias desprotegidas. A 
polícia recuperou 39 kg de carne, 12 kg de ovos e 6 kg entranhas. Os 
apanhadores aguardam julgamento e a acção rápida e eficaz da 
polícia faz-nos pensar que eles estão muito mais preocupados com a 
conservação da tartaruga este ano do que no passado. A Fundação 
Tartaruga continuará a trabalhar com outros projectos de 
conservação, o governo, a polícia e as comunidades para acabar com 
a matança de tartaruga na Boa Vista! 
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