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Exposição patente de 23 de Junho a 30 de Setembro em Espanha

Exposição de Fotografia “São Tomé e Príncipe: Um
século de Cores nas Ilhas do Cacau”
O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e a Cooperación Bierzo Sur, em associação com o
Ayuntamento de Ponferrada, organizam a exposição fotográfica “São Tomé e Príncipe: Um
século de Cores nas Ilhas do Cacau”, que estará patente entre 23 de Junho e 30 de
Setembro em Ponteferrada, em Espanha.
Esta exposição cumpre o duplo objetivo de dar a conhecer este pequeno país africano
situado na linha do Equador e o trabalho que estas duas organizações não-governamentais
têm vindo a realizar em São Tomé e Príncipe, concretamente no campo da saúde. Através de
fotografias a preto e branco datadas entre 1898 e 1950 e de fotografias a cores datadas
entre 1980 e 2011, vai ser possível ao visitante descobrir e conhecer um século de cultura e
história santomense.
A parceria entre o IMVF e a Bierzo Sur nasce de uma vontade comum de colaboração em
prol de mais e melhor saúde em áreas complementares ao programa de missões do ‘Saúde
para Todos – Especialidades’, projeto implementado pelo IMVF desde 2009 e que já
proporcionou

o

aumento

do

acesso

a

cuidados

especializados

de

saúde

no

país

nomeadamente com a realização de mais de 12.000 consultas e de aproximadamente 1.000
intervenções cirúrgicas, minimizando desta forma a necessidade de recurso à evacuação
sanitária.
Já esta semana partiu uma missão médica, de cirurgia pediátrica, integrando sete
profissionais de saúde enquadrados no ‘Saúde para Todos: Especialidades’. De 17 a 14 de
Julho será a vez de Urologia. Ainda para Julho está prevista uma missão médica da Bierzo
Sur a São Tomé e Príncipe, com o apoio logístico local do IMVF, para formar profissionais de
saúde, executar operações de cirurgia plástica a doentes queimados - especialmente crianças
– e apoiar médicos e técnicos locais de ortopedia e traumatologia.

Sobre o Instituto Marquês de Valle Flôr:
O Instituto Marquês de Valle-Flôr (IMVF) é uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD) que tem por missão a promoção do desenvolvimento
socioeconómico e cultural nos países de língua portuguesa.
Com 60 anos de existência, o Instituto tem atualmente a seu cargo a gestão de cerca de 30
Projetos, nas áreas de Cooperação para o Desenvolvimento, Educação para o
Desenvolvimento, Cooperação Descentralizada e Ajuda Humanitária e de Emergência.
Os projetos de Cooperação para o Desenvolvimento são desenvolvidos nos países de língua
oficial portuguesa e visam contribuir para a erradicação da pobreza, procurando alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio ao atuar nos sectores: Saúde, Educação,
Atividades geradoras de rendimento, Desenvolvimento rural integrado, Segurança alimentar,
Infraestruturas, Ambiente, Reforço institucional, Capacitação, Direitos Humanos
Os projetos de Educação para o Desenvolvimento (ED), realizados em Portugal e na Europa,
assentam num processo educativo através do qual o IMVF pretende melhorar a perceção e
consciência crítica sobre o mundo em que vivemos, sensibilizando a sociedade civil para as
desigualdades locais e globais e desenvolvimento sustentável das populações.
O IMVF é membro de várias redes que dão voz ao sector das ONGD, quer através da
celebração de protocolos de cooperação com diversos parceiros, nacionais quer
internacionais, quer pela participação em espaços de debate e difusão de informação sobre
questões relativas ao desenvolvimento, como a Plataforma Portuguesa das ONGD, o
CONCORD, e o Oneworld. É ainda membro do Centro Português de Fundações e do European
Foundation Centre.
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