
O Arquipélago dos Bijagós (considerado pela UNESCO 
como «Reserva da Biosfera») reúne riquezas paisa-
gísticas e arquitetónicas que resultam de uma combi-
nação única entre as edificações da herança colonial 
tardia e as tradições locais. Num trabalho de investi-
gação sem precedentes, os arquitetos Duarte Pape e 
Rodrigo Rebelo de Andrade, acompanhados pelo fotó-
grafo Francisco Nogueira, oferecem com este livro um 
contributo inestimável para a preservação e revitaliza-
ção desta herança.

«Efetivamente, o Arquipélago dos Bijagós é, também, 
para além dos lugares-comuns, uma realidade viva 
e palpável, seja pela imensidão cultural que o povo 
bijagó representa, seja ainda pela insuspeita impor-
tância do seu património urbanístico e arquitetónico 
colonial.» 
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Esta edição foi elaborada no âmbito do projeto Bijagós, 
Bemba di Vida! Ação cívica para o resgate e valorização 
de um património da humanidade, implementado pelo 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e pela Tiniguena, 
e co-financiado pela União Europeia e pelo Camões, I.P. 
O projeto procurou contribuir para a valorização do pa-
trimónio ambiental, cultural e arquitetónico da região.
 
O IMVF é uma Organização Não Governamental para 
o Desenvol vimento presente na Guiné-Bissau des de 
1998. Atua em inúmeras áreas, desde Saúde, Desen-
volvimento Rural, Se gurança Alimentar, Fortalecimento 
Institucional, In fraestruturas, Ambiente e Identidade 
Cultural, entre outras.
 
A Tiniguena – Esta Terra é Nossa! é a primeira Organi-
zação Não Governamental guineense especializada nas 
questões ambientais e do desenvolvimento participati-
vo na base, sendo precursora na descoberta e valoriza-
ção de sítios do património natural e cultural nacional, 
a maior parte deles hoje classificados como áreas pro-
tegidas.


