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Comunidades humanas  
e utilização dos recursos naturais

Castro Barbosa, António Jesus Pires, Aissa Regalla e Paulo Catry

Introdução
O Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão é parte do 
arquipélago dos Bijagós, território ocupado desde tempos remotos 
(e incertos) por uma etnia com o mesmo nome. Quando os euro-
peus chegaram à região, no século XV, encontraram as ilhas habi-
tadas por um povo guerreiro, cujas práticas culturais se mantiveram 
ainda durante vários séculos, mas que acabaram por não resistir 
ao conflito com as potências europeias. Os Bijagós eram piratas 
temidos, que navegavam em grandes canoas monóxilas que che-
gavam a transportar uma trintena de guerreiros (ver, por exemplo, 
Henry 1994). Atacavam regularmente os povos da costa, pilhando 
e fazendo escravos (que em boa parte vendiam aos europeus).  
Toda a sociedade parecia estar organizada para a guerra. Os homens 
dedicavam-se à caça e à guerra quase em exclusivo (eventualmente 
participavam na plantação de arroz), e as mulheres (e os escravos) 
faziam o resto. Os grandes guerreiros tinham muitas mulheres  
e acumulavam riqueza. Com a impossibilidade de continuar a guerra, 
e com a interferência activa ou indirecta das potências coloniais,  
a organização da sociedade bijagó terá sofrido grandes mutações ao 
longo dos tempos. Os diferentes grupos de ilhas estavam suficien-
temente isolados para permitir uma diferenciação linguística acen-
tuada a partir de uma base comum. Ainda hoje, pessoas de grupos 
de ilhas distintos têm dificuldades de comunicação se utilizarem os 
seus idiomas ancestrais em vez da língua franca que é o crioulo. 

As ilhas do Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão não 
têm habitações permanentes, nem existem informações de que 
tal tenha sucedido num passado, mesmo remoto, pois os escri-
tos do século XVII e XVIII dão conta de visitas temporárias 
apenas, e a tradição oral bijagó confirma isso mesmo. As quatro 



2

Comunidades humanas e utilização dos recursos naturais

ilhas principais do Parque são propriedade tradicional das qua-
tro tabancas (aldeias) do sul da ilha de Canhabaque. Nomea-
damente, a tabanca de Menegue é proprietária da ilha de 
João Vieira, enquanto a ilha de Cavalos pertence à tabanca de 
Inhoda, a ilha de Meio (juntamente com os ilhéus de Cabras e 
Águias) pertence à tabanca de Bine e Poilão pertence a Ambeno.  
São as pessoas destas tabancas que têm direitos tradicionais sobre 
as ilhas do PNMJVP e que as utilizam desde há séculos. As pes-
soas das restantes 15 tabancas da ilha de Canhabaque não têm 
direitos tradicionais sobre estas ilhas, embora possam juntar-se 
aos grupos que vão fazer actividades agrícolas no Parque, retri-
buindo com um pagamento em bens agrícolas à autoridade da 
ilha, no final da campanha.

Figura 1. 
Mulher e criança 
bijagós. 

Créditos:  
Rita Patrício
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Canhabaque é particularmente interessante do ponto de vista his-
tórico e antropológico. Os nativos desta ilha foram sempre insub-
missos, apenas “pacificados” pelos colonizadores portugueses depois 
de lutas sangrentas que se prolongaram até ao início do século 
XX, com a pacificação completa a ter lugar apenas em 1937. É em 
Canhabaque que, tanto quanto é possível julgar, melhor se encon-
tram preservadas as tradições culturais bijagós, e é também a ilha 
onde o uso da língua bijagó é ainda (até quando?) mais persistente. 
Ainda hoje, ao contrário da maioria das tabancas do resto do arqui-
pélago, o bijagó é o idioma de uso corrente entre os canhabaqueiros.

As notas apresentadas neste capítulo sobre o contexto histórico, cul-
tural e sócio-económico das populações das tabancas de Canhaba-
que resultam sobretudo da consulta de Scantamburlo (1991),  
de Henry (1994) e da experiência pessoal dos autores no contacto 
com os habitantes de Menegue, Bine, Inhoda e Ambeno (e outros 
habitantes de Canhabaque), alguns dos quais se tornaram guar-
das-parque e marinheiros do PNMJVP, ou que colaboram amiúde 
nas campanhas de estudo e monitorização das tartarugas ou nou-
tros trabalhos dinamizados pelo IBAP. De salientar que a cultura 
bijagó de Canhabaque é extremamente rica, complexa e em cons-
tante evolução, além de que envolve a guarda de muitos segredos, 
alguns que só são partilhados entre os membros das classes de idade 
mais avançada da sociedade local. Assim, a nossa compreensão das 
crenças e hábitos dos canhabaqueiros é necessariamente limitada, 
fragmentária, incompleta e, porventura, nalguns aspectos mesmo 
errada. Apesar de tudo, julgamos ser útil e interessante anotar aqui 
um resumo de certos elementos que pudemos recolher, pelo seu 
valor e por poderem ajudar a compreender a forma como o povo de 
Canhabaque se relaciona com o território do PNMJVP e com os 
seus recursos naturais.

Dividimos as secções que se seguem em dois subcapítulos. O pri-
meiro refere-se aos canhabaqueiros e à sua vida e tradições, que se 
desenrolam sobretudo em Canhabaque. O segundo subcapítulo diz 
respeito mais directamente às actividades que têm lugar dentro dos 
limites geográficos do PNMJVP.
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Em Canhabaque

Demografia
Segundo o censo demográfico nacional da Guiné-Bissau efectuado 
no ano de 2009, a ilha de Canhabaque teria 2478 habitantes repar-
tidos em 19 tabancas. Nas quatro tabancas ligadas ao PNMJVP,  
o número de habitantes seria de 210 pessoas em Bine, 324 pessoas 
em Menegue, 147 pessoas em Inhoda e 71 pessoas em Ambeno.  
A população é em geral jovem.

Organização social, poder e religião
Em Canhabaque, cada tabanca constitui uma entidade autónoma 
e independente. Dentro da aldeia, o poder é exercido no dia-a-dia 
pelo régulo, secundado pelo conselho de anciões e o dono-do-
-chão. Aspecto interessante da cultura tradicional, o lugar de régulo 
não é hereditário. Pelo contrário, o régulo é em geral escolhido, 

Figura 2. 
Tabanca tradicional 
no arquipélago  
dos Bijagós. 

Créditos: 
Nicolas Dubrebuil
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normalmente numa tabanca vizinha, e convidado a aceitar. Apesar da 
autonomia das tabancas, há ocasiões em que régulos mais carismá-
ticos podem estender o seu poder a um conjunto de tabancas, facto 
registado no passado, mas que não parece verificar-se actualmente.  
A “rainha” (talvez mais rigorosamente descrita como sacerdotisa) 
tem funções importantes ligadas a cerimónias várias. Também é 
escolhida pelos anciãos e, ao contrário do régulo, é mais intimada a 
aceitar o cargo do que propriamente convidada. A cargo de régulo 
exige muitas responsabilidades e trabalho e, hoje em dia, poucos 
parecem querer assumi-lo. Das quatro tabancas do Parque, em 2019, 
apenas Menegue tinha régulo (o de Bine faleceu no início desse ano).

A sociedade bijagó é tradicionalmente bastante igualitária (se bem 
que num passado mais remoto era uma sociedade esclavagista,  
e com grandes assimetrias, em que os guerreiros mais fortes e bem-
-sucedidos acumulavam mulheres e escravos). Tal como noutras 

Figura 3. 
O Régulo da tabanca 
de Bine, Simão Sedja, 
fotografado em 2015. 

Créditos: 
Madalena Boto
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etnias da Guiné-Bissau, a acumulação de riqueza não é tradicio-
nalmente bem-vista (sendo até perigosa, podendo levar a acusações 
de feitiçaria), e existem mecanismos de entreajuda que tendem à 
redistribuição dos bens. A propriedade de gado, por exemplo, tende 
a ser parcialmente escondida, através de mecanismos como a distri-
buição do seu cuidado a diversos parentes. Tradicionalmente, a terra 
é propriedade da tabanca, e não propriedade fixa dos indivíduos,  
e é distribuída pelas pessoas aquando dos trabalhos de m’pam-pam 
(cultivo de arroz de sequeiro). Em Canhabaque, mas não nas ilhas 
do PNMJVP, o actual uso da terra de forma mais permanente, 
como por exemplo com a instalação de plantações de caju, faz com 
que parcelas de terra (as “hortas” e as “pontas”) se consolidem como 
propriedade individual.

As comunidades bijagós estruturam-se fundamentalmente pelo sexo 
e as classes de idade. Existe também uma estrutura ligada às linha-
gens ou clãs (“djorson”). O régulo e a rainha de uma tabanca devem 
obrigatoriamente pertencer à linhagem que é dona da tabanca.  
De notar, contudo, que para além deste aspecto, a pertença às dife-
rentes linhagens tem implicações sobretudo nos domínios ligados 
a questões de feitiçaria (ver Henry 1994, para uma explicação mais 
detalhada), e não tem outras implicações significativas no dia-a-dia. 
Existem quatro clãs ou linhagens nos Bijagós, dos quais apenas três 
estão presentes em Canhabaque: Ogubane/Onoka, Oraga e Orácuma 
(Ominka está ausente). As linhagens determinam-se por via materna. 

O sistema gerontocrático dos bijagós tem um papel determinante 
na vida das pessoas. De uma forma geral, os mais velhos têm o 
poder de decisão, e os mais jovens devem obedecer-lhes e ofere-
cer-lhes todo o tipo de bens (sobretudo alimentos e bebidas) em 
troca de ensinamentos e privilégios futuros. Este processo tem uma 
componente contínua, mas também se faz com cerimónias espe-
cíficas de paga-grandeza (kusina ou kusiha, em bijagó) e durante 
cerimónias iniciáticas de aprendizagem, das quais a mais relevante 
ao longo da vida é o fanado (ver mais abaixo). Apesar do grande 
poder dos mais velhos, é interessante notar que a sociedade bijagó 
em geral não aprova que se bata nas crianças.
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Os indivíduos do sexo masculino hierarquizam-se em classes de 
idade (cadeni, canhocã, cabaro, camabi, caxuca e oconto – estas 
designações, que aqui seguem a nomenclatura de Bubaque, diferem 
de local para local) pelas quais os indivíduos vão passando ao longo 
da vida. A progressão de um patamar para o seguinte não resulta 
de forma linear decorrente do envelhecimento, havendo uma cor-
respondência muito imperfeita e variável entre a idade de um indi-
víduo e a classe a que pertence. A progressão obtém-se através de 
cerimónias sucessivas, geralmente feitas em grupo. Os privilégios  
e deveres associados a cada classe de idade são essenciais na vida do 
dia-a-dia. Por exemplo, os cabaros/nalo (ca. 25-35 anos de idade) 
têm enorme liberdade, levam uma boa vida, dançando e cantando 
de tabanca em tabanca, procurando mulheres e fazendo filhos, com 
poucas responsabilidades de trabalho (embora alguns trabalhem 
muito, ajudando os pais e as companheiras, por exemplo). Os filhos 
dos canhocãs e dos cabaros pertencem à mãe e ao seu clã, pois os 
homens ainda não têm terra que lhes seja alocada nem produção 
agrícola própria, nem têm direito a ter a sua casa. O casamento 
dos cabaros é diferente, e menos permanente, do que o casamento 
que pode ser realizado mais tarde na vida. Tradicionalmente,  
os homens não podem, quando chegam a adulto, desposar as mulhe-
res que tiveram nesta primeira fase, ou exercer a paternidade dos filhos 
dessas ligações iniciais. Existem, portanto, dois tipos de casamento. 

Depois da grande cerimónia do fanado (manrash, em bijagó),  
os cabaros passam a camabis, fase que tradicionalmente implicava 
a permanência durante 8 anos no mato (dormindo sob telhados 
partilhados, sem casa própria, e sustentando-se de alimentos prove-
nientes da floresta e do mar) e a proibição de quaisquer contactos 
com mulheres, incluindo as próprias mães. A possibilidade de cons-
truir casa própria e casar só surge quando se chega à fase de caçuca.  
A monogamia é frequente, mas não representa uma regra obrigató-
ria. Um homem pode ter mais que uma mulher simultaneamente. 
As mulheres podem coabitar ou viver em locais separados. Os divór-
cios são frequentes e as mulheres têm um papel activo reconhecido 
na escolha das relações que querem estabelecer ou romper. 
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O ser supremo, Deus (Nindo), é uma entidade distante com quem 
os bijagós têm poucas relações. Existem, contudo, numerosos pode-
res intermédios, espíritos (irãs; orebok em bijagó) de natureza 
variada que desempenham papéis de grande importância no com-
plexo sistema de crenças e práticas da sociedade bijagó. Os bijagós  
acreditam também que as pessoas têm uma alma que sobrevive 
depois da morte. Quando um rapaz morre antes de passar por 
todas as cerimónias iniciáticas (que o levariam ao estado de homem 
adulto totalmente emancipado), a sua alma precisa de ser ajudada, 
de forma a que não erre num limbo, criando perigo para si e para 
aqueles que lhe sobrevivem. Nesse processo de ajuda para a passa-
gem para o local onde está Nindo, uma jovem mulher vai ser pos-
suída pelo espírito do falecido, permitindo-lhe então passar todas 
as etapas que não cumpriu durante a vida (cerimónias do difunto). 

As cerimónias que fundamentam a sociedade Bijagó são realizadas 
em determinados lugares com estatuto sagrado, numa ilha ou parte 
dela, ou na tabanca, poderosos pelos espíritos presentes. Estes locais 
destinados à realização dos rituais de caracter religioso são geridos 
por regras estritas de acesso e de restrições na utilização do espaço e 
dos recursos ali existentes. Assim, por exemplo, os animais que estão 
dentro dos matos sagrados não devem ser caçados. 

A exploração de recursos naturais é muitas vezes controlada por 
regras ligadas ao sistema de crenças. Podem, por exemplo, ser decre-
tadas mandjiduras (proibições rituais) que impedem o acesso tempo-
rário a um determinado local ou recurso. Para a exploração de outros 
recursos, pode ser necessário realizar uma cerimónia, ou distribuir a 
colheita segundo determinados procedimentos. Tradicionalmente, 
este conjunto de regras e práticas regula de alguma forma a explora-
ção dos recursos, por vezes contribuindo para a sua conservação.

Na generalidade, as principais cerimónias que fundamentam a 
sociedade bijagó são, como já referido, aquelas ligadas à progressão 
pelas classes de idade: o fanado, o difunto e o pagamento de “gran-
deza”. Outros rituais importantes incluem a investidura do régulo 
e o da rainha (sacerdotisa). O sacrifício de animais está presente 
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em inúmeras destas cerimónias e noutras ocasiões (a forma como 
jorra o sangue das galinhas em convulsão dá numerosas indicações 
que podem ser lidas nos seus contextos específicos – é interessante 
notar que esta é uma das práticas já mencionada nas primeiras 
descrições da região, feitas por navegadores europeus). A música e 
a dança, nomeadamente recorrendo a máscaras de bovinos (tam-
bém se usam peixes cartilagíneos, mas isto é pouco frequente 
em Canhabaque) também são elementos constituintes de várias 
cerimónias e efemérides.

No fanado, ritual da maior importância sociocultural, são sacrifi-
cados os animais domésticos (galinhas e vacas) no acto de “pedir  
o fanado”, tanto de mulheres como dos homens, no qual um “cabaro” 
depois de longa permanência no mato, onde ganha novo estatuto 
e passa para a classe de camabi, recebe as cicatrizes ritualísticas no 
peito, adquirindo um novo nome que o identificará até a morte, 
considerando-se que é de alguma forma uma nova pessoa, pois 
sofreu transformações profundas no seu modo de pensar e de agir. 

Figura 4. 
Reunião de “homens 
grandes” provenientes 
das 4 tabancas ligadas 
ao PNMJVP que  
teve lugar no porto  
de Bine e Ambeno, 
em Outubro de 2012. 

Créditos: 
Pierre Campredon
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Tradicionalmente, o fanado é uma prova fisicamente e emocional-
mente muito dura, com espancamentos, jejum e outras provações. 
Em casos extremos, os jovens chegam a morrer durante estes rituais. 

O paga-grandeza pode ser feito uma ou duas vezes por ano, por um 
período de duas semanas até dois meses, ao longo de muitos anos, 
dependendo do intervalo da realização do fanado, no qual o grupo 
de classe social mais jovem paga, a favor dos mais velhos, géneros 
alimentícios e, em troca, recebe ensinamentos e preparação para a 
fase seguinte. É aplicável a todos e em todas as classes sociais com 
a excepção dos que cumpriram todos os rituais, funcionando como 
seguro social pago pelos jovens para serem retribuídos na idade de 
velhice. Os produtos mais importantes na cerimónia são: moluscos 
como o lingrom, a ostra e o combé, e o vinho de palma; como com-
plementares, dependendo de cada localidade, pode incluir peixe, 
djiquindor, lagarto, tartaruga, tubarão, manatim, cabra-de-mato, 
aguardente-de-cana, tabaco e arroz. Nas cerimónias da investi-
dura do régulo e da rainha são utilizadas galinhas, vacas e cabras.  
Após o empossamento da rainha, esta é obrigada a ter um gato. 

Hoje em dia, há nos Bijagós uma penetração cada vez maior de 
várias religiões, nomeadamente o islamismo e diversas correntes 
cristãs. Muitas vezes, crenças e práticas do animismo subsistem 
conjuntamente com as de outras religiões numa mesma pessoa ou 
no mesmo agregado familiar. As novas religiões podem representar 
uma forma de emancipação relativamente às duras práticas tradi-
cionais, cada vez menos aprovadas pelos jovens. O sucesso das novas 
religiões vai sendo facilitado por missionários, ou pelo simples con-
tacto com pessoas de outras etnias e crenças que se vão instalando 
temporariamente ou de forma definitiva em Canhabaque. 

A relutância dos jovens em seguir as tradições física, psicológica  
e socialmente violentas ligadas ao sistema de progressão entre as 
classes de idade ajuda a introduzir mudanças na sociedade que estão 
em permanente aceleração, fruto das influências vindas do exterior.  
A adesão a novas religiões, a alternativa de sair da tabanca para estu-
dar, e a “compra da progressão” na escala etária, contribuem para esta 
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erosão. O espaçamento progressivo das cerimónias de fanado leva 
a um tal atraso na progressão etária que o próprio sistema começa  
a deixar de fazer sentido. Há quem avente mesmo que não chegará 
a haver em Canhabaque um próximo fanado dos camabis que siga 
minimamente as regras da tradição. A isto, alia-se a falta de régulos já 
referida, a escolarização crescente, o desenvolvimento de uma econo-
mia de mercado, a apropriação individual da terra e outros elementos 
semelhantes. A tradição é cada vez mais usada de forma oportunista, 
com mandjiduras usadas como armas políticas (sempre o terão sido 
até certo ponto, mas aos olhos da modernidade, a fragilidade de certas 
tradições é cada vez mais evidente). As regras impostas pelos “gran-
des” mudam também rapidamente, numa tentativa de evitar roturas 
com os mais jovens, mas, ao mesmo tempo, inevitavelmente expondo 
incoerências e insuficiências dos sistemas tradicionais.

Apesar de tudo isto, comparado com outras ilhas dos Bijagós, em 
Canhabaque as tradições mantêm-se invulgarmente conservadas. 
Ali, como em mais lado nenhum do arquipélago, a língua ancestral 
ainda domina todas as conversas, e o respeito por certos valores 
antigos condiciona a vida de todos os dias. 

Habitação, vestuário, utensílios e alimentação
Em Canhabaque ainda predominam as construções tradicionais 
feitas de barro (“taipe”) e cobertas de palha, embora o zinco vá aos 
poucos ganhando terreno, como por todo o país. As casas tradicio-
nais eram redondas, mas mais modernamente começam a ver-se 
edifícios rectangulares. Os pequenos celeiros são elevados acima do 
solo (cerca de meio metro), com base em escoras de paus ou de 
pedra, para o armazenamento dos cereais depois de conveniente-
mente secos. Em certos lugares, extraem-se conchas para a pavi-
mentação e cal para a pintura das palhotas. 

As mulheres confeccionam e vestem saias tradicionais de diferentes 
modelos, segundo a idade e estatuto social, e utilizam uma corrente 
de conchas que enrolam à volta da cintura. Os homens geralmente 
usam uma tanga de pele de cabra, ou da cabra-do-mato (“campende”),  
um pano enrolado no tronco e, dependendo da classe de idade, 
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lenço na cabeça ou chapéu, e um saco (“casingue”) por vezes feito de 
pêlo de animal. Os vestuários tradicionais são cada vez mais usados 
apenas em cerimónias e eventos particulares, e as roupas ocidentais 
são vestidas no dia-a-dia. O uso da pena de uma ave no chapéu 
simboliza régulos com mais poder. Utilizam peles de vaca e esteiras 
como tapete para dormir. 
Os bijagós confeccionam instrumentos de trabalho, como por 
exemplo o arpão (“canhaco”), usado na caça e para arpoar peixes 
maiores, a rede redonda ou rede de mão, a corda de subir a pal-
meira e o machado de corte de chabéu, o funil de folhas de pal-
meira e numerosos amuletos. A escultura da madeira é uma arte 
apreciada, com significado social e religioso importante, até porque 
muitas estatuetas são investidas por irãs, aos quais se fazem ofe-
rendas e com os quais se estabelecem contratos diversos, podendo 
constituir poderosos instrumentos mágicos. Nos tempos antigos 
construíam-se grandes canoas monóxilas usadas nas excursões de 
guerra. Actualmente, usam-se pequenas canoas monóxilas para des-
locações curtas e pesca muito costeira. As canoas tipo Nhominka 
são cada vez mais usadas para a pesca e transporte, construídas com 
o auxílio de artesões vindos de fora, a quem muitas vezes se paga em 
madeira e em mão-de-obra.

O arroz, produzido localmente, é a base da alimentação em 
Canhabaque, sendo consumido diariamente em quase todas as 
refeições. É enriquecido com site (óleo de palma) e condimentos, 
e geralmente acompanhado de moluscos (sobretudo combé, mas 

Figura 5. 
Trabalhos de renova-
ção da cobertura de 
uma casa com palha 
nova numa tabanca  
de Canhabaque. 

Créditos: 
Rui Sá

Figura 6. 
Pesca artesanal em 
pequena embarcação  
não motorizada  
no arquipélago  
dos Bijagós. 

Créditos: 
Pierre Campredon
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também ostras e lingron – este último mais usado em cerimónias). 
O peixe e a carne não entram na dieta do dia-a-dia. A refeição de 
peixe mais vulgar é papa de peixe, sobretudo dos cartilagíneos, mis-
turada com óleo de palma, sal, sumo de limão e pimenta vermelha,  
o chamado “catore”. Na gastronomia entra o prato de feijão e do fruto 
de tarrafe, “eba” ou “egba”, particularmente importante na época em 
que o arroz já escasseia. As bebidas usadas, além da água, são o vinho 
de palma e, em menor grau, a aguardente de cana e o vinho de caju. 

Algumas pessoas em cada comunidade bijagó têm conhecimentos 
aprofundados sobre as plantas, onde amiúde se misturam ensina-
mentos empíricos com valências ligadas ao mundo das crenças e 
dos espíritos, e que permitem o uso de numerosas espécies com fins 
mágicos e medicinais. Os curandeiros são reconhecidos enquanto 
tal, e passam por um longo período de aprendizagem. Contudo, não 
exercem estas funções em exclusivo, todos eles tendo actividades 
alternativas ou complementares, na agricultura, pesca, apicultura 
ou artesanato. Num estudo sobre esta matéria, foram identificadas 
45 espécies de plantas que são usadas na medicina tradicional em 
Canhabaque (Indjai et al. 2014).

Subsistência e actividades económicas
Acabada a época em que a guerra e a pirataria garantiam o principal 
sustento das sociedades das ilhas, o povo bijagó centrou a sua activi-
dade na extracção de produtos florestais, na agricultura (com desta-
que para a produção de arroz, feijão, mancarra bijagó, entre outros), 

Figura 7. 
“Mulheres-grandes” 
partilhando um prato 
de caldo de chabéu 
na tabanca de Inorei, 
Canhabaque. 

Créditos: 
Rui Sá
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pecuária e colheita de moluscos, complementadas com alguma pesca 
e caça. Estas comunidades exploravam uma multiplicidade de habi-
tats e recursos naturais, uma estratégia que visa, por um lado, reduzir 
os riscos da dependência de um só recurso que se poderia esgotar 
(ameaçando a sobrevivência do grupo) e, por outro lado, a diversi-
dade de fontes e esforços de exploração facilita a regeneração dos 
estoques e a sustentabilidade dos processos ecológicos. Esta econo-
mia de subsistência permaneceu em Canhabaque até aos nossos dias.  
Ainda recentemente, muitas pessoas nesta ilha não estavam sequer 
familiarizadas com o dinheiro.

O cultivo de arroz num sistema itinerante (m’pam-pam) garante a 
subsistência na alimentação, complementado com culturas secun-
dárias. A agricultura está fortemente ligada ao ciclo das chuvas e 
é, portanto, uma actividade sazonal, que dita o ciclo de vida dos 
habitantes da tabanca. Durante o período agrícola, as tabancas são 
parcialmente abandonadas e as famílias constroem habitações tem-
porárias que lhes permitem estar próximo das suas terras agrícolas 
e assim protegê-las contra as aves, principalmente os “Catchu cale-
ron” (Ploceus spp.). A colheita de produtos florestais (com destaque 
para o inhame selvagem e o egba) garantem, em conjunto com os 
produtos da palmeira, o restante da subsistência.

Figura 8. 
“M’pampam” com 
arroz em crescimento 
junto à tabanca de 
Bine, Canhabaque. 

Créditos: 
Pierre Campredon

Zonagem Marítima do Parque Nacional 
Marinho João Vieira e Poilão
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A palmeira tem um papel central na subsistência e na vida dos 
bijagós. Para colheita do chabéu, utiliza-se a corda para subir a 
palmeira e o machado para cortar os cachos. A colheita de cachos 
de chabéu é feita individual ou colectivamente. A colheita indivi-
dual destina-se geralmente ao consumo familiar, sob a forma de 
caldo de chabéu ou de óleo de palma, produzido pelas mulheres na 
tabanca. A colheita colectiva faz-se por grupos de jovens de uma 
mesma classe de idade, em que cada um corta um certo número 
de cachos e o grupo faz o mesmo para cada um dos seus membros, 
rotativamente. O chabéu é reunido e depois transformado em óleo 
de palma para a venda no mercado. 

A extracção do vinho da palmeira é uma actividade quase diária. 
É feita para consumo próprio nas horas de repouso e nas cerimó-
nias em que são feitos pedidos de perdão, de cura, bênção e con-
sagração. Na época do pagamento da prestação (kusina) aos mais 
velhos, em que os jovens ainda não iniciados cabaros devem oferecer 
a maior quantidade de vinho possível, as palmeiras estão sujeitas a 
uma exploração intensiva. Fora deste período, a extracção do vinho 
faz-se de modo racional, para não prejudicar a vida das palmeiras. 
A gestão do palmar é feita pelos camabis que emitem as autoriza-
ções, em concertação com autoridades superiores das tabancas e os 
proprietários das terras. 

Os produtos da palmeira também são usados para a confecção de 
esteiras, de enfeites dos cabaros durante a cerimónia de emancipa-
ção, de medicamentos usados em tratamentos (uma vez que alega-
damente têm propriedades analgésicas), e ainda como elemento na 
fabricação de sabão e derivados. 

A criação de bovinos, caprinos, suínos e galinhas é de grande impor-
tância na economia familiar, sobretudo das galinhas e vacas usadas 
nas cerimónias individuais e colectivas. As galinhas, vacas, porcos 
e cabras são frequentemente vendidos, por exemplo no decurso 
de uma viagem a Bubaque ou Bissau, para satisfazer as neces-
sidades correntes e imediatas das famílias. Para além dos peixes  
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(ver mais abaixo), os animais selvagens também têm alguma 
importância para consumo local (por exemplo as tartarugas mari-
nhas) e para venda no exterior (djiguindor, cabras-de-mato, maca-
cos, papagaios). O aumento do número de armas e o crescimento 
do mercado e do consumo, em Bubaque e mais além, levou a que 
a caça aumentasse muito em Canhabaque, e ao escassear da maior 
parte dos animais. Até ao presente, a caça de aves (excluindo os 
papagaios) é ainda rara, mas tende a aumentar (nomeadamente 
aves como as limícolas – ekeke - ou outras de maior porte).

A plantação de caju encontra-se em rápida expansão, e esta cul-
tura de renda começa a ter um peso importante na economia local. 
Como os cajuais são propriedade individual, e propriedade poten-
cialmente acumulável, esta nova realidade altera também as relações 

Figura 9. 
Trabalho de confecção 
de esteiras. 

Créditos: 
Nicolas Dubrebuil
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sociais e o igualitarismo tradicional. A propriedade de outros meios 
de produção, como as embarcações de pesca, tem potencialmente 
um efeito semelhante. O caju também garante um produto sazo-
nalmente muito abundante: o vinho-de-caju.

As tradições bijagós, se por um lado garantem a redistribuição da 
riqueza, a entreajuda, o bem-estar dos mais velhos e um equilíbrio 
social importante, por outro lado desencorajam fortemente a ini-
ciativa privada e o desenvolvimento de actividades económicas de 
maior monta. Isto faz com que, fora dos períodos de maior acti-
vidade agrícola, muitos homens tenham pouco que fazer, levando  
a um ócio na tabanca que é visto negativamente pelos mais jovens. 
Esta realidade está evidentemente em mutação profunda, e a eco-
nomia de subsistência vai sendo progressivamente substituída por 
uma economia de mercado. Recapitulando, em Canhabaque, as 
principais actividades geradoras de rendimento para os mais velhos 
são a produção de caju, enquanto que para os mais jovens a pesca e 
a produção de óleo de palma são as mais importantes, complemen-
tadas com venda de caça, artesanato e alguns empregos ligados ao 
PNMJVP ou a projectos de instituições e de operadores turísticos.

Educação formal
Tradicionalmente, o conhecimento e o saber na sociedade Bijagó 
é transmitido dos mais velhos para os mais novos, particular-
mente no decurso de cerimónias como o fanado e outras. A escola 
primária está presente em Canhabaque desde há várias décadas.  
A sua aceitação na comunidade é crescente, bem como o é a ape-
tência pela aprendizagem. As quatro tabancas ligadas ao Parque 
têm edifícios dedicados à escola primária, sendo que em Ambeno 
e em Menegue estes edifícios foram construídos no âmbito das 
contrapartidas e apoios ligados ao PNMJVP. Como em muitas 
zonas remotas da Guiné-Bissau, o principal problema das esco-
las primárias está ligado à docência. Os professores destacados, 
desde Bissau ou de outras regiões, enfrentam dificuldades ligadas 
à irregularidade do pagamento dos salários (já de si muito baixos) 
e ao grande isolamento geográfico de Canhabaque. Tal leva a que 
os professores colocados geralmente desistam da sua posição ao 
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fim de pouco tempo. Em 2019, das quatro tabancas do Parque,  
apenas Menegue tinha professora. No passado, o PNMJVP che-
gou a contribuir com um suplemento para o pagamento dos pro-
fessores, o que ajudava à sua fixação.

As escolas secundárias mais frequentadas pelos jovens de Canhaba-
que situam-se em Bubaque, Bolama e Bissau. Os jovens vêem nos 
estudos uma oportunidade de progressão, mas muitas vezes partem 
para a cidade sem os recursos necessários. Muitos acabam por desis-
tir e voltar para trás, perante as adversidades constantes. Alguns, 
contudo, chegam a completar os estudos. Muito poucas rapari-
gas saem para estudar fora. Várias vezes acabam por engravidar  
e voltar para trás. Desde tempos muito recentes, um número muito 
reduzido de jovens chega mesmo a ingressar na universidade em 
Bissau. Em 2019, por exemplo, havia dois filhos de Ambeno na 
universidade em Bissau. Os que conseguem levar a educação por 
diante procuram melhor vida e tendem a não voltar para a tabanca. 
Grande parte dos jovens vê a tabanca como um lugar sem oportuni-
dades nem futuro. Contudo, a força das circunstâncias faz com que 
a maioria acabe por aí permanecer.

No Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão

Actividades de carácter cultural e religioso no PNMJVP
As quatro ilhas principais do PNMJVP têm grande importância 
no contexto social e religioso das gentes de Canhabaque. Poilão,  
em particular, tem um estatuto especial e uma série de proibições 
que implicam que as visitas sejam ali limitadas e apenas para a rea-
lização de cerimónias. João Vieira, Cavalos e Meio têm tradicional-
mente um estatuto um pouco mais aberto, mas ainda assim com-
preendem regras e áreas sagradas que lhes são próprias. 

As cerimónias culturais do fanado são realizadas nas quatro maiores 
ilhas. O ilhéu de Poilão, com estatuto sagrado, é reservado unica-
mente para cerimónias do empossamento do régulo e da rainha 
da tabanca e para as cerimónias do fanado, com direito de acesso 
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unicamente a pessoas do sexo masculino da tabanca do Ambeno 
que já tenham passado por cerimónias de iniciação. Estas cerimó-
nias, que começam em Canhabaque, têm tipicamente uma dura-
ção em Poilão de algumas semanas (ca. 4 semanas em 2009).  
Do mesmo modo, as cerimónias de investidura do régulo e da rainha 
iniciadas em Canhabaque são finalizadas nas ilhas sagradas e, após 
essa cerimónia, o régulo e a rainha não podem voltar mais à ilha. 

Durante a estadia no ilhéu, os bijagós limpam algumas áreas de 
mato para permitir a penetração a locais sagrados na floresta, uti-
lizam a carne das tartarugas e extraem e bebem vinho de palma.  
No regresso à tabanca, trazem 2-3 tartarugas e vinho de palma para 
o irã da tabanca, para agradecer e pedir-lhe que garanta a reprodu-
ção das tartarugas. Em Poilão, para além das condições de acesso 
restritas, é proibido manter residência fixa, desenvolver activida-
des económicas, ter relações sexuais, derramar sangue animal ou 

Figura 10. 
Local de culto  
ao irã, com crânios  
de tartarugas  
e folhas de palmeira, 
em João Vieira. 

Créditos: Rui Rebelo.



20

Comunidades humanas e utilização dos recursos naturais

humano e sepultar os mortos. Estas condições restritas impedem 
a permanência prolongada de pessoas no local. Estas regras foram 
adaptadas, contudo, após negociação e realização de cerimónias, 
para permitir o desenvolvimento de actividades de monitorização  
e pesquisa ligadas às tartarugas marinhas, para a vigilância e protec-
ção da área, e ainda para o desenvolvimento do ecoturismo.

Em João Vieira, Meio e Cavalos são realizadas cerimónias de fanado 
das tabancas respectivas. Existem também uma série de proibições 
(como derramar sangue humano ou enterrar mortos) nestas ilhas. 
As ilhas compreendem zonas de florestas sagradas de importância 
cerimonial. Deste modo, existem zonas que nunca são desmatadas. 
Muitas das restrições do passado vão sendo afrouxadas, e a pre-
sença e utilização das ilhas para actividades não religiosas, particu-
larmente de João Vieira e Meio, é crescente.

Em Poilão, a última cerimónia importante teve lugar em 2009 
(fanado dos camabis). Oficialmente, teriam morto 8 tartarugas, mas 
é muito provável que o número real tenha sido amplamente superior.  
A cerimónia anterior a essa teve lugar 21 anos antes, em 1988, 
aquando do empossamento de Nissamaco, último régulo de Ambeno.

Agricultura e criação de animais no Parque
Nas ilhas de João Vieira e de Meio, os bijagós de Canhabaque 
fazem, no meio da floresta, o cultivo itinerante do arroz pluvial 
sobre queimadas (m’pam-pam) e culturas secundárias, tais como a 
mandioca e a abóbora. O terreno é preparado com a devastação 
do mato, desrame das palmeiras e queimada, realizada por grupos 
de jovens acompanhados dos anciãos, nos meses de Abril e Maio. 
Segue-se a limpeza e revolvimento da terra nos meses de Junho e 
Julho. Após as primeiras chuvas mais fortes, procede-se à semen-
teira do arroz, seguindo-se a monda pelas mulheres. Em Agosto, 
Setembro e Outubro, quando ocorre a germinação das sementes, 
os adolescentes são incumbidos de guardar os campos e espantar as 
aves e outros animais que possam prejudicar a produção da semen-
teira. Uma das fortes razões para a realização do cultivo de arroz 
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em João Vieira e Meio é a escassez relativa de aves (como o cacho-
-caldeirão Ploceus cucullatus) e de roedores que, em Canhabaque, 
causam grandes prejuízos nos cultivos.

Segundo relatos dos mais velhos, no período antes da independên-
cia da Guiné-Bissau, a criação de animais era feita nas ilhas de João 
Vieira e de Meio, onde as autoridades tradicionais da tabanca de 
Menegue e Inhoda deixavam vacas, enquanto a autoridade tradicio-
nal de Ambeno largava cabras no ilhéu de Poilão e, na ilha de Cavalos, 
a autoridade de Bine deixava porcos a viverem em estado selvagem, 
sem qualquer intervenção humana, para serem caçados e utilizados 
nas cerimónias em caso de necessidade. Actualmente, na ilha de  
Cavalos, ainda existem porcos assilvestrados que são ocasionalmente 
caçados. Durante as estadias das comunidades humanas nas ilhas de 
João Vieira e do Meio, as pessoas levam regularmente consigo cabras, 
porcos e galinhas, que são trazidos de volta no final das estadias.

A ocorrência e incidência do m’pam-pam em João Vieira e Meio 
nos últimos anos, bem como a área afectada e a produção de arroz, 
são descritos mais em detalhe no capítulo consagrado às ameaças 
e conservação (já que esta é uma actividade com enorme impacto 
na floresta). O mesmo se aplica à existência e criação de animais 
domésticos.

Exploração de produtos florestais no Parque
Registos escritos e a tradição oral confirmam que, desde há sécu-
los, que os bijagós de Canhabaque vêm às ilhas de Meio e de João 
Vieira para explorar os recursos florestais. Actualmente, esta prática 
envolve maioritariamente grupos de jovens (sobretudo canhocãs) 
que permanecem, principalmente em João Vieira, por períodos tipi-
camente de cerca de três semanas (contudo, por vezes as estadias de 
certos indivíduos prologam-se até alguns meses), onde se dedicam 
à extracção de site, que depois vendem em bidons de 25 litros em 
Bubaque ou em Bissau. É um trabalho de grupo, em que os jovens 
se entreajudam na produção individual de cada um. O rendimento 
destas estadias é reforçado pela fumagem de peixe para venda. 
Outrora (porventura por vezes ainda no presente, de forma muito 
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escondida), a caça aos papagaios também representava uma fonte 
de rendimento importante. O corte de árvores para a construção de 
canoas monóxilas parece ter deixado de acontecer. A madeira para a 
produção de canoas tipo Nhominka é obtida em Canhabaque (mais 
próximo dos estaleiros de construção), não nas ilhas do PNMJVP.

As mulheres que acompanham os canhocãs e os cabaros em João 
Vieira dedicam-se à produção de esteiras (feitas de folhas de pal-
meira) e balaios para venda. Recolhem veludo Dialium guineense 
e cabaceira Adansonia digitata também para vender. O fole Saba  
senegalensis, mais escasso, serve sobretudo para consumo local. 
Localmente, sobrevivem de inhame selvagem e de outros produtos 
da floresta, de algum peixe, e de muito escasso arroz que podem 
trazer de fora. As mulheres também confeccionam saias feitas de 
fibra obtida dos ramos de algumas árvores e arbustos.

Muitos destes produtos, e nomeadamente as palmeiras, não são escas-
sos em Canhabaque. A motivação da deslocação para João Vieira 
prende-se então com outros factores. Talvez o mais importante seja 
a possibilidade de acumularem produtos para venda sem a pressão 
social da comunidade, em que frequentes pedidos de partilha e apoio 
dos mais velhos dificultam um bom rendimento destas actividades 
económicas. A presença do acampamento Chez Claude e da própria 
sede do PNMJVP também são factores de atracção, ao facilitarem o 
transporte, o acesso a medicamentos em situações de emergência e 
outros apoios semelhantes. O contacto continuado com as equipas do 
Parque, nalguns casos, também resulta em oportunidades de emprego 
temporário ou mesmo situações mais permanentes.

Pesca
Tradicionalmente, em Canhabaque, a pesca e a colheita de mariscos 
constituíam uma actividade complementar de subsistência, visando 
essencialmente satisfazer a necessidade de consumo familiar, sendo 
o excedente distribuído na comunidade. A pesca era praticada pelos 
homens, utilizando diversas técnicas tradicionais: 
– Barreira com dezenas de metros de comprido, feita com paus ou 

ramos enterrados na areia ou feita de pedra, que toma o nome de 

Figura 11. 
O vinho obtido  
das palmeiras tem 
um papel importante 
na cultura e na vida 
bijagó. 

Créditos: 
J.F. Héllio  
& N. Van Ingen
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“cambua”. São ainda facilmente observáveis, em diversos pontos 
das ilhas de João Vieira e Meio, restos de cambuas de pedra muito 
antigas (anteriores à memória das pessoas que ainda frequentam 
estas ilhas).

– Arpão (chamado “canhaco”) para capturar peixes maiores, como 
no caso dos cartilagíneos (tubarões, cassapais e raias).

– Rede de mão (“ramanga”) para as tainhas
– Armadilha - cesto de funil trançado de palmeira (“impande”),  

na qual o peixe entra e não pode sair. 

As mulheres e crianças continuam até hoje a dedicar-se à apanha de 
bivalves (combé Senilia (Anadara) senilis, lingron Tagelus adansonii, 
gandim Pugilina morio e cuntchurbedja Cymbium spp) nos bancos 
de areia e de lodo, enquanto no mangal e nas pedras se apanham 
ostras Crassostrea tulipa. Estes moluscos são essencialmente para 
consumo familiar e usados em cerimónias. De notar, contudo, que 
os moluscos são comparativamente escassos dentro do PNMJVP, 
e a sua apanha, actualmente, parece ser aqui bastante excepcional 
(com excepção do gandim), o que contrasta com o que se verifica 

Figura 12. 
Processando os frutos 
da palmeira. 

Créditos: 
J.F. Héllio  
& N. Van Ingen
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em redor da ilha de Canhabaque.
Antes da criação do Parque Nacional, as águas do território do 
PNMJVP eram sobretudo exploradas por pescadores estrangeiros. 
Existia pesca dirigida a tubarões e raias, bem como pesca diri-
gida a outros peixes de primeira. Depois da criação do Parque 
Nacional, numa fase inicial, não era permitida pesca comercial, 
apenas pequena pesca de subsistência. Mais recentemente, a partir 
de 2014, passou a ser permitida a pesca comercial aos habitan-
tes das quatro tabancas do PNMJVP. Os filhos de Canhabaque 
aprenderam as técnicas de pesca com os pescadores estrangeiros 
(por vezes com outros nacionais), e hoje existe uma frota de pesca 
local em expansão marcada, que opera sobretudo em redor de 
Canhabaque (onde o mar é mais calmo e seguro), mas que chega 
progressivamente mais longe.

Não existem quaisquer estatísticas relativamente às capturas e ao 
esforço de pesca dentro do PNMJVP. Em 2015 existiam 3 canoas 
tipo Nhominka pertencentes às tabancas ligadas ao Parque.  
Em meados de 2019 existiam já 7 canoas (Menegue – 1 canoa, 

Figura 13. 
Restos de uma cambua 
(tipo de armadilha 
tradicional para peixe 
caída em desuso nos 
Bijagós) na ilha de 
João Vieira. 

Créditos: 
Paulo Catry
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Bine – 3, Inhoda – 3, Ambeno – 0). Trata-se de canoas com 13  
a 16 metros de comprimento, movidas por motores de 15 a 40 
cavalos. Utilizam sobretudo as chamadas redes de tainha (rede de 
emalhar com malha de 30 mm), mas também outras redes para a 
pesca de peixes de maior porte e de maior valor. As pessoas que 
permanecem nas ilhas para actividades agrícolas ou para extracção 
de produtos florestais também se dedicam à pesca a partir de terra, 
ocasionalmente com pequenas canoas monóxilas, apanhando tai-
nhas com redes de mão para consumo local, e colocando apare-
lhos de anzol (“armadilha”) no fundo, sobre sedimentos móveis,  
à maré-baixa, deixando-os a capturar peixe durante o ciclo de maré.

As espécies mais capturadas no PNMJVP são as tainhas (Mugili-
dae), as sareias (Caranx spp) e as cachurretas (Scomberomorus tritor). 
Estes peixes são em geral mantidos em arcas com gelo e transpor-
tados para desembarque em Bissau. Na pesca com “armadilhas”, 
os bagres (Ariidae) são os mais capturados, sendo depois secos 
ou fumados para venda. Apesar da abundância de djafal (Sardi-
nella spp, Ethmalosa fimbriata) nas águas do Parque, este peixe de 
menor valor ainda não é alvo das pescarias dos pescadores resi-
dentes (fora do Parque, são sobretudo os pescadores estrangeiros, 
particularmente do Senegal e da Guiné-Conacri que se dedicam 
a esta pesca).

Turismo
O primeiro habitante permanente conhecido em João Vieira,  
e nas ilhas do Parque, foi um cidadão francês, Claude Bossart,  
e a sua família. Claude era pescador profissional, focado na pesca 
aos tubarões e raias. Quando o Parque foi criado no ano 2000, 
para além da residência deste pescador, existia um “acampamento” 
(constituído por casas permanentes) de um outro cidadão francês 
(Gil) que acabou por se retirar de João Vieira devido a conflitos 
com as comunidades de Canhabaque, às quais faltou com promes-
sas que teria feito aquando da sua instalação. Entretanto, 1-2 anos 
depois de criado o Parque, Claude Bossart abandonou a pesca e 
criou o hotel “Chez Claude”, ainda hoje em funcionamento.
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Actualmente, o turismo no PNMJVP faz-se por quatro vias 
principais:
– Visitas de cruzeiros - durante muitos anos, o navio Africa Queen 

operava cruzeiros a partir de Dakar, trazendo um número consi-
derável de visitantes às ilhas e ao Parque. Actualmente, este cru-
zeiro já não tem operado. Existe ainda um pequeno iate, o Africa 
Princess, que opera amiúde no arquipélago e, nomeadamente, no 
PNMJVP.

– Visitas de pescadores turísticos, quer alojados no Chez Claude, 
quer, na sua maioria, alojados em Bubaque ou em Rubane, mas 
fazendo deslocações diárias em vedetas para pescar no Parque.

– Visitas de turistas com o objectivo de visionar a desova e a eclosão 
de tartarugas na ilha de Poilão. A maioria destes turistas chega 
ao Parque de barco a partir de outros pontos dos Bijagós (sobre-
tudo Bubaque, Rubane, Orango ou Carache) para uma visita com 
pernoita em Poilão. Em Poilão existem algumas infraestruturas 
simples com estrados de madeira e tectos de palha sob os quais 
é possível montar tendas e assim permanecer com mais conforto 
durante a época das chuvas.

– Visitas de praia/lazer ao hotel Chez Claude. A clientela deste 
hotel é, contudo, bastante reduzida, e a rentabilidade do negócio 
é baixa, o que, segundo o proprietário, se deve ao grande grau de 
isolamento e aos custos do transporte desde Bissau.

A maioria dos visitantes faz férias de pesca ou de lazer nas ilhas fora 
do PNMJVP, sobretudo de Outubro a Abril, e penetra por breves 
períodos na região do Parque. Estes são turistas com origem maio-
ritariamente em França, sendo numerosos também os nacionais de 
Portugal e Espanha. Existem também visitantes da comunidade 
expatriada residente em Bissau.

Seguem-se algumas estatísticas das visitas de turistas que foram 
possíveis de compilar. Nos sete anos entre 2007 e 2013, os registos 
do IBAP indicam que terão entrado anualmente no PNMJVP, em 
média, 440 turistas. Destes, pensa-se que cerca de um terço veio para 
pescar. Largas dezenas, por vezes mais de uma centena num ano, 
terão vindo para visitar Poilão na época de desova das tartarugas. 
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Houve ainda um número apreciável de pessoas que visitou o Par-
que a partir do navio Africa Queen. Já em 2018, o registo existente 
indica 218 entradas só de pescadores desportivos, aos quais deverão 
acrescer outros visitantes.

Aspirações e desafios
Como em todas as sociedades, particularmente naquelas onde 
existem insuficiências indiscutíveis ao nível de variadas necessida-
des básicas, os bijagós desejam o desenvolvimento, inspirado por 
exemplos cada vez mais numerosos que lhes chegam por várias vias, 
ou de testemunhos que recolhem de quem vai conhecer o mundo 
mais além. De forma muito resumida, podemos notar que as maio-
res aspirações imediatas e concretas expressadas pelas pessoas das 
tabancas de Canhabaque em múltiplas conversas e entrevistas ao 
longo dos anos, centram-se num acesso melhorado à saúde e à edu-
cação. Apesar das inúmeras iniciativas de apoio já concretizadas 
nestes domínios (ver por exemplo Capítulo 1), continuam a fazer-
-se sentir enormes carências, e há aqui um rico campo de possibi-
lidades para a cooperação para o desenvolvimento e para reforçar  
a parceria entre os gestores do IBAP e as populações. 

Outra prioridade de longa data, segundo os canhabaqueiros,  
é o apoio ao transporte marítimo. Contudo, com o proliferar das 
grandes canoas de pesca, bem como das embarcações de operado-
res turísticos, de comerciantes e dos projetos de desenvolvimento 
e conservação, esta necessidade vai sendo aos poucos atenuada.  
É ainda de notar que a facilitação do transporte entre Canhabaque 
e as ilhas do Parque tem tendência a expor este último a uma maior 
presença humana e a uma maior pressão sobre recursos naturais. 
Pela mesma razão, se os apoios à saúde, ou outros, tiverem maior 
incidência no espaço geográfico do PNMJVP (por oposição às 
tabancas de Canhabaque), maior será a atracção para este território.

A educação é sobretudo apetecida pelas camadas mais jovens que, 
como se explicou, vêem nela uma oportunidade de escapar ao peso 
das tradições e do poder algo opressivo dos “grandes”, bem como 
um potenciador do desenvolvimento económico e de emprego.  
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A educação é fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento, 
mas sobretudo para um desenvolvimento que se pretende organi-
zado no sentido da sustentabilidade. A educação deverá ter tam-
bém um papel fundamental no empoderamento das mulheres, cujo 
peso em muitos aspectos da sociedade Bijagós é modesto ainda.  
De notar, sobretudo, que grande parte das negociações com as 
populações, e das actividades dinamizadas no espaço do PNMJVP, 
se fazem sobretudo com os homens (sobretudo com os homens 
mais velhos, formalmente ainda detentores do poder). É provável, 
contudo, que o poder dos homens grandes se continue a esvaziar,  
e que a gestão dos recursos e do território do PNMJVP passe cada 
vez mais pelas mãos dos jovens e das mulheres. Os maiores desa-
fios que esta gestão enfrenta são discutidos no capítulo dedicado às 
ameaças e à conservação.
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