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querem inundar o mundo de mistérios e partilhar a alma 

mas sem segredos inúteis ou amadurecidos versos.

As mulheres de todas as cores da ilha do Maio,

as mãos castanhas e verdes

carregadas de ternura,

poema ardente

transido rumorejo de ondas,

cintura de búzios

e dança silabada de melaço,

Abraçam como se receio tivessem de, num instante,

perder, no MOMENTO certo do milénio,

o ritmado e quente perfume da eternidade.

Jorge Carlos Fonseca (poeta e Presidente da Republica de Cabo Verde),
in: O Albergue Espanhol, pag. 115, Edição Rosa de Porcelana, 2017

O abraço das mulheres do Maio é moreno, é negro,

é mulato, 

é, por vezes, 

da cor pujante da espuma

das ondas do mar...

Cheio, forte, vem com os olhos de sol e maresia,

o peito solto,

o suave feitiço

do batuque nas ancas,

os sonhos, o fogo e os lábios adocicados,

na esperança do pão em palavras de oiro 

Traz consigo,

o abraço das mulheres do Maio,

a vastidão azul e a salmoura do arquipélago todo.

Parece que, no abraço,

Tó Gomes Photografy
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1. APRESENTAÇÃO

UM CENTRO, UM POVO E A SUA HISTÓRIA

A criação do Centro Interpretativo das Salinas do Porto Inglês é, sem sombras para dúvidas, o reencontro do Maio e do seu povo, com a sua rica 
história.
Toda a narrativa criada simboliza fielmente a fé, a labuta e o modo de viver de um povo que teve nas salinas, durante um largo período da sua 
história, a sua principal fonte de rendimento. A própria ilha do Maio teve o seu grande apogeu económico na época em que as salinas contribuíam 
significativamente para o PIB per capita nacional.
Face ao exposto, reconstruir a história das salinas, a partir de um Centro Interpretativo, é, no fundo, saldar uma dívida para com o rico passado 
das suas gentes.
A Câmara Municipal tem na sua estratégia governativa transformar o Maio num pólo de desenvolvimento económico e turístico de referência 
nacional e com substantivo impacto internacional. Daí a aposta na preservação e valorização do património natural, cultural, humano e histórico 
se apresenta como um eixo crucial para o sucesso desse desiderato.
Maio caminha a passos largos para atingir um nível de desenvolvimento capaz de harmonizar a eficiência económica com a prudência ecológica e 
a justiça social, repercutindo de modo significativo na elevação do bem-estar e da própria autoestima da sua população.
A dinâmica que vem sendo imprimida, através de um magnífico trabalho em rede, ao qual não podemos deixar de enaltecer o forte engajamento 
do Governo Central e dos nossos parceiros da cooperação externa, vai criando condições para que a ilha se torne num espaço cada vez mais 
agradável para se viver, visitar e investir.
E é dentro dessa dinâmica que também se inseriu a implementação do projeto de dinamização e requalificação turística da ilha do Maio, do qual 
emana a construção do Centro Interpretativo, tendo participado ativamente vários parceiros da cooperação descentralizada, nomeadamente a 
União Europeia, o Instituto Marquês de Valle Flor, a Câmara Municipal de Loures, a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista 
e Maio e o Instituto Camões. A todos, endereçamos a nossa profunda gratidão e estima.
Estamos certos que este Centro terá uma forte dinâmica e isso impulsionará o processo de desenvolvimento de toda a ilha.

Câmara Municipal do Maio
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Centro Interpretativo das Salinas do Porto Inglês

A criação deste Centro surge numa dinâmica de valorização do património natural e cultural da Ilha do Maio, a

par do reconhecimento do enorme potencial turístico deste território.

As Salinas do Porto Inglês representam um local emblemático da história da Ilha do Maio, relembrando a

prosperidade que caraterizou em tempos a exploração do sal, chegando a justificar conflitos entre nações, aqui

mesmo, nesta Ilha de Djarmai. À beleza única da paisagem das Salinas, que sofre mutações ao longo do ano, ao

sabor das marés, alia-se a riqueza da sua biodiversidade, particularmente ao nível da avifauna. Para mais, o

trabalho da Cooperativa do Sal, representativa da força das mulheres da ilha do Maio, continua a garantir o

papel das salinas enquanto meio de subsistência de várias famílias. Justifica-se assim a escolha deste local

carregado de simbolismo para a criação de um centro de promoção e valorização da história e cultura maenses.

O Projeto de Dinamização e Requalificação Turística na Ilha do Maio apoia o desenvolvimento de um modelo de

turismo coadunado e coerente com as realidades locais, respeitador e divulgador do património natural e

cultural e capaz de beneficiar a população da Ilha do Maio. A criação deste centro interpretativo procura não só

criar rendimento e emprego através da atividade turística, mas também a criação de um espaço que permita à

população local compreender e reconhecer o valor deste património, história e cultura que lhe pertencem.

O Centro Interpretativo das Salinas do Porto Inglês surge de um processo continuado de conjugação de esforços

e vontades de múltiplos atores ao nível local, nacional e internacional, dos quais se destacam a Câmara

Municipal do Maio, a Fundação Maio Biodiversidade, a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, o

Instituto Marquês de Valle Flôr, a Câmara Municipal de Loures, o Camões I.P., agência de cooperação

portuguesa, e a União Europeia.

Instituto Marquês de Valle Flor
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2. CONCEITOS E ENQUADRAMENTO
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O projeto do “Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês”, 

situado na cidade de Porto Inglês, na Ilha do Maio, Cabo Verde, 

enquadra-se na candidatura   - “Dinamização e Requalificação 

Turística na Ilha do Maio” – no âmbito de apoios a projetos 

culturais da União Europeia. DCI-NSA/2015/369-423, financiado 

pela União Europeia, Instituto Camões e SDTIBM e implementado 

pelo Instituto Marquês de Valle Flôr e  pelas Câmaras Municipais 

do Maio e de Loures 

A proposta do projeto tem subjacente a “melhoria das condições 

de vida da população da ilha do Maio, assim como a promoção do 

empreendedorismo local e da requalificação urbana, como 

fatores de desenvolvimento socioeconómico, turístico e cultural 

sustentável na ilha do Maio, a par da preservação e revitalização 

do Património cultural, ambiental e turístico local”.

Tendo como ponto nevrálgico a potencialidade inerente à 

existência de salinas, o projeto não se esgota neste elemento 

natural, mas desenha-se de forma radial englobando propostas 

inovadoras de desenvolvimento onde todas as dinâmicas e 

sinergias locais têm expressão, se interpretam e se inovam. 

O centro Interpretativo, embora alojado num edifício, não se 

esgota nele, pois desdobra-se pela memória, pelo património e 

pela identidade local, da comunidade e do seu território. 

• A proposta tem como princípio a valorização dos atores locais e 

nacionais – na produção dos equipamentos, objetos e outros 

materiais, assim como toda a dinamização local, numa ligação 

do Maio para o Mundo.

• A necessidade de preservação e valorização de um recurso 

endógeno da Ilha – o sal - a originalidade e a genuinidade da 

forma de fabrico e a preocupação de inverter o contexto de 

desertificação e de entropia local, criando um atrativo para 

novos destinos de turismo, em Cabo Verde (associando-o ao 

“nicho sol e mar”), constitui-se como o eixo de uma dinâmica 

sociocultural, promotora de riqueza e de novos empregos 

ligados ao mercado turístico-cultural de qualidade.

• Conforme refere a proposta do projeto:

Neste eixo de intervenção pretende-se o desenvolvimento de novas 

dinâmicas de turismo de base comunitária e rural de qualidade, 

envolvendo e respondendo às necessidades das comunidades de 

zonas remotas e isolada, criação de um produto turístico que 

estimula o diálogo entre a sociedade civil, autoridades locais e 

comunidades; valorização e sustentabilidade de ações já em curso 

(queijaria e salinas, assim como o orçamento participativo e a 

dinamização cultural do Forte São José) e sustentabilidade de 

organizações já existentes (Associação das mulheres produtoras de 

queijo da Ribeira Dom João, Cooperativa das mulheres de Sal e as 

Organizações locais das diversas comunidades).
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2.1. CONCEITO INTERPRETATIVO

O Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês têm subjacente, no seu conceito, a valorização da interpretação. Ou 
seja, mais do que a informação que é veiculada , através dos mais variados meios – mapas, fotografias, filmes, 
legendas… - o Centro tem como principal objetivo uma ação educativa de produção de conhecimento, pois revelam-se 
significados e sentidos pela experiência singular de cada sujeito, de cada visitante, no contacto com o património.
Freeman Tilden, na sua obra, “ Interpreting our Heritage” (1957), abre o tema ao debate numa proposta que vai para 
além do carácter informativo associado ao património. A informação incita a uma proposta da interrogação, da 
reflexão, conectando emoções e saberes anteriores para aprofundar a compreensão sobre as pessoas, os lugares e a 
cultura em presença. Compreender aumenta a consciência de cada um pelo bem patrimonial, como uma promessa da 
sua proteção e salvaguarda e de enriquecimento da vida de todos.

Conforme a definição do “Heritage Interpretation Centres” (The Hicira Handbook, 2005, pag. 15)

Interpretation is a working method which facilitates presentation and social use of heritage and serves to provide 
a reading and options for its active use by means of many presentation and animation resources. Interpretation 
is based on cultural and/or natural evidence, either material or immaterial, found in a given location, and seeks 
to promote these features in their original context. To this end, the aim is always in situ recovery and the 
greatest possible contextualisation of heritage resources. The idea of the object as having value in itself in 
isolation from its function and setting, is rejected.

No espaço que alberga o Centro Interpretativo, a informação é veiculada através de variados suportes como mapas, 
fotografias, filmes, objetos e textos, que cruzam informação de natureza diversificada.
Como ponto de partida para a obtenção da informação, utilizou-se o modelo de análise e interpretação proposto por 
Agustin Escolano Benito, desenhado pela interceção de três culturas – cultura académica, politica e empírica - que 
trazem para a reflexão perspetivas diferentes e que auxiliam na interpretação: no caso, o sal, e todo o contexto natural 
e cultural. 

É este modelo que leva na procura das fontes para a definição do que se vai expor e de como se vai expor, sabendo 
que, não raras vezes, a informação carrega visões e conteúdos complementares e contraditórios. Sabendo, também, 
que para além do exposto existe um manancial de outras informações, de outras possibilidades. Sabendo que o 
conhecimento não é “fechado e único” e que é neste confronto que se  criam os desafios na procura de novas 
possibilidades.

Assim, para a recolha da informação e construção das narrativas presentes nos painéis expositivos optou-se por um modelo 
concetual construído por Escolano Benito (s/d) - estudo hermenêutico da cultura material - aqui adaptado para este contexto. 
O modelo avança com a pertinência de uma lógica interpretativa das 3 culturas em presença – política, empírica, académica – para
o estudo e conhecimento de cada contexto cultural, e que a seguir se aresenta:
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Cada uma destas culturas - política, académica e empírica - fornece elementos fundamentais para o conhecimento do bem

patrimonial - o sal – mas também do seu contexto cultural e natural. Ou seja, o que se pretende não é tão somente dar

informações especificas sobre o sal, mas trazer dados para apresentar uma visão privilegiando o todo, de forma

interdisciplinar, trazendo o sal como um bem patrimonial, elemento de coesão e de construção de uma singularidade

identitária.

O Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês apresenta um conjunto de informações que convidam o visitante a

percorrer os testemunhos locais das narrativas escritas, gráficas e pictóricas; da poesia e dos testemunhos do saber fazer;

dos dados de investigação e dos testemunhos do passado, do presente e das propostas de futuro.

Cultura 
Científica

Cultura 
Empírica

Cultura 
Política

As opções políticas 
internacionais, nacionais 
e do poder local

Artigos e textos 
científicos 

O saber fazer e o 
conhecimento local

A triangulação das informações recolhidas no âmbito destas 3 culturas permitiu a construção de uma narrativa
presente no Centro Interpretativo, que não se resume ao exposto no edifício mas a todo um conjunto de
informações e dinâmicas presentes no território.
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2.2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

Tal como referido, o conceito da proposta para o Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês,  da Ilha do Maio, tem subjacente 

definições de âmbito internacional e nacional relativamente à salvaguarda e valorização do património cultural e natural.

Observou, por isso, o definido nas Conferências Gerais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), com a respetiva adaptação e reconfiguração aos contextos e circunstâncias locais, enquanto instrumento de desenvolvimento, 

não só pela função de salvaguarda e valorização da identidade de uma comunidade, mas como um instrumento eficaz nos processos de

interpretação e intervenção sócio cultural, cuja missão se inscreve na discussão e procura de solução para os problemas da coletividade. 

. CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL (2003) - Considera a profunda interdependência entre o 

património cultural imaterial e o património material cultural e natural e a importância do património cultural imaterial, crisol da 

diversidade cultural e garante do desenvolvimento sustentável, sendo de salientar o referido nos seguintes artigos:

“Artigo 2º: Para efeitos da presente Convenção,

Entende-se por “património cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências – bem como os 

instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, grupos e, eventualmente, indivíduos 

reconhecem como fazendo parte do seu património cultural. Este património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua

história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a 

criatividade humana.

Artigo 15º: Participação das comunidades, grupos e indivíduos

No âmbito das suas atividades de salvaguarda do património cultural imaterial, cada Estado Parte desenvolve esforços no sentido de 

assegurar a mais ampla participação possível das comunidades, grupos e, se for caso disso, indivíduos que criam, mantêm e transmitem 

esse património, e de os envolver ativamente na sua gestão.”
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CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL (1972) 

“Constatando que o património cultural e o património natural estão cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas 

tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e económica que as agrava através de fenómenos de alteração ou 

de destruição ainda mais importantes; Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do património cultural e 

natural constitui um empobrecimento efetivo do património de todos os povos do mundo”;

Artigo 2º são considerados como património natural os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais 

formações com valor universal excecional do ponto de vista estético ou científico; As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente 

delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excecional do ponto de vista da ciência ou da 

conservação; Os locais de interesse natural ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal excecional do ponto de vista a ciência, 

conservação ou beleza natural.

Artigo 5.º Com o fim de assegurar uma proteção e conservação tão eficazes e uma valorização tão ativa quanto possível do património cultural e 

natural situado no seu território e nas condições apropriadas a cada país, os Estados parte na presente Convenção esforçar-se-ão na medida do 

possível por: a)Adotar uma política geral que vise determinar uma função ao património cultural e natural na vida coletiva e integrar a proteção do 

referido património nos programas de planificação geral; b)Instituir no seu território, caso não existam, um ou mais serviços de proteção, 

conservação e valorização do património cultural e natural, com pessoal apropriado, e dispondo dos meios que lhe permitam cumprir as tarefas que 

lhe sejam atribuídas; c)Desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnica e aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitem a um 

Estado enfrentar os perigos que ameaçam o seu património cultural e natural; e)Favorecer a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou 

regionais de formação nos domínios da proteção, conservação e valorização do património cultural e natural e encorajar a pesquisa científica neste 

domínio.
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• RECOMENDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA DA CULTURA 

TRADICIONAL E POPULAR (Paris,1989) que define a 

cultura tradicional e popular como “ o conjunto de criações 

que emanam de uma comunidade cultural fundadas sobre 

a tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos, e 

reconhecidas como respondendo às expectativas da 

comunidade enquanto expressão da sua identidade 

cultural e social, das suas normas e valores transmitidos 

oralmente, por imitação ou por outros meios (língua, a 

literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os 

rituais, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras 

artes) e constata a “importância social, económica, 

cultural e política, o seu papel na história de um povo e o 

seu lugar na cultura contemporânea”.

• Convenção de Ramsar ( 1971) - quadro de ação nacional e

cooperação internacional para a conservação e uso racional de

zonas húmidas e dos seus recursos pela sua importância na

ocorrência de espécies vegetais halófitas, como pela presença,

habitat e reprodução de aves (umas migratórias e outras

endémicas - como é o caso do borrelho-de-coleira-interrompida

e da corredeira (Cursorius cursor exsul), espécies aquáticas,

tartarugas marinhas, ao mesmo tempo que proporcionam

“enormes” benefícios económicos, nomeadamente no

abastecimento de água (quantidade e qualidade), pesca,

agricultura (manutenção de lençóis freáticos e a retenção de

nutrientes), biodiversidade, oportunidades de recreação e

turismo, entre outros.

• A Paisagem Protegida das Salinas do Porto Inglês inclui um dos

maiores ecossistemas de salinas do Maio, com 2 lagoas

principais: uma mais pequena usada para extração de sal de

forma tradicional e a maior, classificada com zona de proteção

integral. Esta área protegida é também classificada como um

Sítio RAMSAR, ou seja, um lugar internacionalmente

reconhecido pela sua importância para aves migratórias, entre

outros aspetos. Em Cabo Verde, foi o 4º Sítio RAMSAR assim

classificado e o 1º e único da ilha do Maio. Foram observadas

mais de 44 espécies diferentes de aves nas lagoas desta área

protegida (fonte: FMB), alberga a maior população estudada de

borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus).

Existe ainda uma antiga zona de extração de sal que está agora

também protegido e onde pode ser também observado várias

aves, um sistema de dunas perto da zona do Morro. O Parque

Natural do Norte do Maio – inclui as Terras Salgadas, o maior

ecossistema de salinas de Cabo Verde, com uma extensão de

terras com alto teor de sal, dunas (destacando-se as dunas do

Morrinho como 1 das maravilhas naturais) e uma vasta

extensão de depósitos sedimentares que albergam uma

avifauna limícola e também aves migratórias.
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RESERVAS DA BIOSFERA da UNESCO, Programa Homem e 

Biosfera da UNESCO

As reservas da biosfera são definidas pela UNESCO como

laboratórios vivos, onde se desenvolvem como funções

principais, a conservação de paisagens, ecossistemas e espécies,

o desenvolvimento sustentável a nível social, económico, cultural

e ecológico; atuam como plataformas de investigação,

monitorização, educação e sensibilização, visando sempre a

partilha de informação e de experiência adquirida.

A origem das Reservas Mundiais da Biosfera tem a sua origem

na Conferência da Biosfera, organizada pela UNESCO em 1968

reunião intergovernamental em que se tentou reconciliar a

conservação e o uso dos recursos naturais, e que mais tarde

fariam parte da noção de desenvolvimento sustentável.

Em 1970 a UNESCO lançou o Programa Homem e

Biosfera, com o objetivo de organizar uma rede de

áreas protegidas que representam os diferentes

ecossistemas do globo e cujos países proponentes se

responsabilizam em manter e desenvolver. Essas

áreas protegidas, chamadas Reservas Mundiais da

Biosfera, possuem três funções básicas:

• Conservação das paisagens, ecossistemas e

espécies ;

• Desenvolvimento econômico e humano que seja

cultural, social e ecologicamente sustentável;

• Logística, que dê suporte para pesquisas,

monitoramento e educação.

Esse estatuto é concedido a áreas protegidas que

cobrem porções

de ecossistemas terrestres ou costeiros e que

cumprem certos requisitos, como buscar meios de

conciliar a conservação e o seu uso sustentável dos

elementos da biosfera, particularmente a diversidade

biológica.

Sabendo do interesse neste estatuto e nas

potencialidades que dele advém, e tendo estas

Reservas por objetivos, contribuir para a proteção,

valorização e dinamização do património natural

existente no seu território, numa perspetiva de

aprofundamento e divulgação do conhecimento

científico; fomentar o turismo e o desenvolvimento

sustentável e dinamizar a Rede Mundial de Reservas

da Biosfera da UNESCO, trona-se premente opções

que assegurem o preconizado no documento.
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RELATÓRIO PARA A UNESCO DA COMISSÃO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI

Os eixos do projeto inscrevem-se no protagonizado na Educação para o século XXI, , tendo em conta que se pretende fomentar a 

aprendizagem ao longo da vida, pela renovação de competências, pela formação inovadora e inclusiva que permita a inserção no mundo do 

trabalho e integração social, sem esquecer o aprender a conhecer (a realidade local e um mundo global), aprender a fazer (uma profissão local 

mas inscrita numa cultura mais ampla) e aprender a ser (numa responsabilização social do desenvolvimento sustentável do destino coletivo) –

os 4 Pilares da Educação.

• Fortalecimento do conhecimento, das capacidades profissionais e de empreendedorismo, visando a promoção da empregabilidade: i) 

conhecimento da história e da realidade local; ii) técnico-profissional, visando o resgate dos ofícios tradicionais sem descurar a respetiva 

identidade e o valor dos produtos criados localmente, através do aperfeiçoamento da prática e da introdução de técnicas 

contemporâneas, inovadoras e criativas [nomeadamente com recurso a nova tecnologia tornando-os atrativos e passíveis de serem 

introduzidos e reconhecidos no mercado nacional e internacional];

• Incentivo ao desenvolvimento das indústrias culturais em áreas chave para a criação de emprego. Identificando os ofícios tradicionais, 

gerando conhecimento a partir deles e adaptando-os à procura e consumo de vários segmentos de mercado – tendencialmente crescente 

e associado ao turismo - assumindo padrões comerciais sem prejudicar o respetivo traço tradicional e conceção de arte.

• Estimulo a ligações entre a Cultura e outros sectores estratégicos para o desenvolvimento de Cabo-Verde. A prioridade será dada à 

interligação da Cultura com o sector do Turismo, da Educação, Empreendedorismo e Novas Tecnologias, através de formação e 

capacitação específica para a introdução de produtos locais em mercados nacionais e internacionais, da produção de documentos para 

incluir em processos educativos e da valorização e rentabilização de produtos locais , capaz de proporcionar um cluster virtual da Cultura, 

da herança e da memória, proporcionando a partilha de conhecimento, técnica e educação para a Cultura.
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CPLP- Comunidade Dos Países de Língua Portuguesa

Nas declarações e os objetivos dos Estados Membros da CPLP surge como ponto de importância fulcral a educação aliada aos processos 

culturais e de desenvolvimento.

Tendo em conta que a Declaração Final de Salvador (março de 2018) expressa a necessidade de i) fortalecer a cooperação multilateral no 

domínio da educação, para assegurar a inclusão, a equidade social e o desenvolvimento, por meio do reforço da capacitação das

instituições de educação, ii) implementar um Plano de Ação por meio de atividades, projetos e programas de cooperação multilateral que 

promova o acesso equitativo e universal à educação de qualidade e promova oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, capaz de 

integrar os jovens no mercado de trabalho; Educação para Todos – do Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar; a V reunião 

assume o papel estratégico da Educação para os progresso dos povos e consolidação da Paz, em que a educação se assume como o 

garante da valorização da diversidade linguística e cultural; até ao recente Plano Estratégico de Cooperação Multilateral  no Domínio da 

Educação da CPLP (2015-20).

O conceito educação enquadra-se enquanto ferramenta capaz de gerar processos criativos e de desenvolvimento sustentável nas 

comunidades, envolvendo os seus diversos agentes, interligando conhecimentos, pondo em diálogo gerações e os seus saberes.

O cerne está numa ação educativa, de âmbito “maior”, capaz de dar resposta, não só ao sucesso curricular, mas a uma verdadeira 

Educação para uma Cultura de Paz, à Educação para o Sec. XXI, na aprendizagem a viver juntos e à construção do conhecimento, sendo as 

comunidades envolvidas os principais agentes de transformação social - pilares da Educação expressos no Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors (Educação: Um Tesouro a Descobrir, 1999).

O que se assegura com este projeto é que se promova uma educação de qualidade assente na diversidade do património cultural destes 

países e no direito que cada comunidade tem à sua cultura, capaz de:

- Contribuir para a educação para uma cultura de paz, com base na educação/património conducente à construção de um processo de

cidadania partilhado, entre as comunidades dos vários Estados Membros, através de modelos interpretativos participados e mobilizadores 

de diferentes conhecimentos, atitudes e valores.

- Contribuir para o reforço das capacidades dos agentes educativos e culturais na proteção, afirmação, valorização e divulgação do 

património cultural e natural dos Países da CPLP, através da pesquisa, trabalho de projeto e conhecimento direto sobre o património, de 

forma lúdica e criativa;

- Promover a agilização do setor educativo e cultural, como potencial de fomentar o crescimento económico e o desenvolvimento 

sustentável, ao nível das famílias, comunidades.

Para além do consignado internacionalmente, a proposta apresentada tem subjacente o conhecimento concreto e direto das comunidades 

e do território, o levantamento das suas potencialidades e fragilidades.
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No âmbito Nacional, as opções de trabalho observam o  consignado:

• Na Constituição da República de Cabo Verde, Artigo 7º

i) Preservar, valorizar e promover a língua materna e a cultura cabo-verdiana;

k) Proteger a paisagem, a natureza, os recursos naturais e o meio ambiente, bem como o património histórico - cultural e artístico 

nacional.

• No Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017/2021 - Cabo Verde (PEDS). 

• Nas definições do Ministério da Agricultura e Ambiente, nomeadamente, o projeto de Biodiversidade e Turismo (Bio-Tur)

• Na Lei n.º 102/III/90, de 29 de dezembro – Lei do Património Cultural de Cabo Verde – que consagra o interesse dos bens 

materiais e imateriais na preservação da identidade e valorização da cultura cabo-verdiana, através dos tempos, assim como a 

proteção do património natural, por via da sua classificação enquanto ação de proteção e preservação, constituindo-se um 

direito e um dever de todos os cidadãos.
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2.3. CONCEITO ORGANIZATIVO

A organização do  Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês tem como enfoque preferencial um aspeto relacional 
entre as comunidades e o seu território. Assim, o que se pretende apresentar e divulgar é uma totalidade patrimonial que 

não “cabe” no edifício sendo que este, através das informações e objetos que expõe, valoriza temas que permitem um 
conhecimento integrado e global que o território e a comunidade apresentam. 

O enfoque não é o valor dos objetos expostos mas o seu significado e a teia de relações e narrativas que estes permitem  
organizar, junto com os documentos escritos, para uma melhor compreensão  de uma totalidade histórica, sociocultural, 

económica e natural, que teve como eixo primordial e  aglutinador, o SAL.

A exposição tem como centralidade – o sal – e a partir dele elege dados interdisciplinares que procuram ajudar na 
compreensão do impacto que este elemento teve e tem na vida da comunidade do Maio.
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1º eixo – O saber fazer

O saber fazer tradicional, na forma de extração do sal, as

técnicas e os seus rituais, está ancorado numa tradição

ancestral, cujo registo se encontra impresso na memória

coletiva da comunidade, que a agrega e lhe dá valor. É essa

expressão eco-cosmológica da utilização dos recursos

endógenos, de valorização dos recursos naturais, de

recuperação de matérias primas, favorecendo tecnologias

limpas, numa relação equilibrada com o ambiente, que urge

preservar, pois expressa um modo de estar na vida e uma

identidade própria de reconciliação da preservação e do uso

dos recursos naturais.

A par com a extração do sal, existe um conjunto de outras

atividades com significado histórico-cultural e económico que

lhe estão associadas, donde se destaca a criação de gado, a

produção de queijo, a produção de cal e carvão, a pesca e todo

um conjunto de ofícios tradicionais de suporte – queijaria,

cestaria, olaria, trabalho com metais, entre outros.

O centro interpretativo do sal constitui-se como o espaço de

mostra e interpretação do saber fazer, associado a um modelo

em que as comunidades se revêm, interpretam e valorizam,

mas também, em que o seu património conduz a processos

empreendedores capazes de produzir riqueza.

2º eixo - património natural

• De salientar a necessidade de preservação e valorização do 

potencial eco cultural da Ilha do Maio, enquanto Sítio 

Ramsar, tornando-se estes lugares distintivos e destinos 

turísticos apetecíveis ao nível paisagístico, ambiental e 

histórico-cultural. Também, esta inscrição possibilita a 

integração numa rede internacional, dando visibilidade ao 

local, promovendo-o além fronteiras, de forma sustentável. 

Acresce a responsabilidade da preservação das paisagens, 

ecossistemas e espécies, a par com o estudo e experiências 

significativas de “desenvolvimento sustentável a nível 

social, económico, cultural e ecológico”.

• O projeto atende às caraterísticas devidas ao meio 

geográfico em que se inscreve, que compreendem os 

fatores naturais e humanos, na garantia da sua proteção e 

do papel que estas comunidades detêm na estrutura sócio 

económica da sociedade, valorizando produtos 

genuinamente originados na região, em oposição a 

processos originados pela industrialização e massificação –

que alteram o valor e a propriedade dos produtos.
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3º eixo – Turismo Cultural de Conhecimento e desenvolvimento

O património (material, imaterial e natural) assume-se como

instrumento de desenvolvimento local, não só pela função de

salvaguarda e valorização da identidade de uma comunidade, mas

como um instrumento eficaz nos processos de interpretação e

intervenção sócio cultural, cuja missão se inscreve na discussão e

procura de solução para os problemas da coletividade.

Neste contexto, o Centro Interpretativo constitui-se como um

instrumento privilegiado do preconizado pela UNESCO: i) na sua

vocação de preservação do património cultural (pela funções de

recolha, salvaguarda, valorização e investigação de elementos de

relevância cultural e natural), revalorização e manutenção de

atividades tradicionais promovendo a atividade dos artesãos, a

produção, a venda, a manutenção de um saber-fazer, a criação de

riqueza, articulando-se com intervenções no território; ii) reinvenção

das vias e das formas de intervir no desenvolvimento, enquanto

importante estrutura dinamizadora da área geográfica onde se insere,

integrando-se num processo participativo de valorização de recursos,

nas dimensões território, património e população e articulando-se com

o tecido empresarial e com o sector educativo, num papel

preponderante de definição de estratégias integradoras e atrativas de

desenvolvimento local.

O Centro Interpretativo do Sal é mais do 
que um “edifício”, mas um território de 

conhecimento e inovação.

Também, o Centro Interpretativo do Sal convida à saída do

seu espaço físico através da apresentação de rotas

expositivas no território. A originalidade e qualidade das

rotas e percursos de valorização do património, reforça e

promove um sector chave do desenvolvimento do local

quando aliado a um fluxo de turismo cultural, rural e de

qualidade. A valorização do património e dos recursos

endógenos desta região, associada a estes novos nichos de

mercado, constitui uma mais valia, pois torna-se uma

atividade estimulante para o surgimento de pequenas

empresas familiares, ao mesmo tempo que permite a

fixação das populações, o regresso de jovens, encorajando a

produção de bens e produtos locais e a melhoria da oferta

de serviços e equipamentos.

De entre as dinâmicas podemos destacar:

- Trilhos de observação da natureza;

- Posto de observação de aves;

- Tanques para produção de flor de sal.

Assim, o Centro Interpretativo das salinas é mais que um

repositório de artefactos, mas um elemento dinâmico;

promove a interpretação da Memória, é mais do que o

passado, mas uma forma de projetar o futuro; o

conhecimento é ativado para além da aprendizagem formal,

mas numa dinâmica sensitiva, lúdica e afetiva.
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3. PROPOSTA EXPOSITIVA E DE DIVULGAÇÃO

1º 

O Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês tem como

objetivo não só a preservação e a apresentação do património

local, mas, também, a promoção e a interpretação da cultura

presente no território que se expressa nos elementos

significativos e simbólicos da sua identidade. Mais do que

apresentar o que é, o Centro Interpretativo convoca e provoca

a procura do conhecimento, a interpretação dos significados

para uma determinada população ou comunidade.

Daí a importância do centro interpretativo se localizar “in situ”,

no contexto original local, tornando a experiência integradora

e significativa porque baseada numa evidência próxima,

cultural, natural, material e imaterial. Esta proximidade

proporciona a leitura, interpretação e compreensão do uso

social do património em presença: cada objeto ou elemento

exposto, não “vive isolado”, mas faz parte dum processo

relacional entre o passado, o presente e o futuro da

comunidade; relaciona a identidade social, económica, política

e cultural, manifesta a sinergia entre o património material,

imaterial e natural; adquire significado pois representa a

herança dessa comunidade, que é necessário perceber –

contribuindo para o conhecimento do Outro – razão tão cara à

Educação para uma Cultura de Paz, da UNESCO.

2º

Também, a organização teve em conta dois movimentos:

- Um primeiro, que implicou a  comunidade na sua organização – para que este 

espaço a retrate, se constitua como um instrumento simbólico da sua herança 

identitária, a valorize e a represente. 

A atribuição desta significação, por parte da comunidade onde o Centro 

Interpretativo se insere, dota-o de uma forte componente de capital social na 

medida em que valoriza o contexto e os traços significativos da respetiva 

comunidade. Esta circunstância detém uma componente agregadora e formativa 

pois provoca a consciência da valorização da cultura local, da necessidade da 

preservação do património em presença e reforça o sentido da transmissão de 

valores culturais;

- Um segundo que diz respeito ao visitante – na medida que inscreve os símbolos 

expostos como pertença da comunidade, interpreta os seus significados no 

território onde se inscrevem, contacta pessoas, experiencia significados e 

relações que são revelados no terreno, numa valorização do contexto e da 

respetiva comunidade – daí a sua componente educativa.

Estas duas componentes associadas ao Centro Interpretativo fazem dele um polo 

de revitalização de memórias, identidades e do tecido sociocultural, para além 

de renovar a imagem das comunidades e do território onde se inscrevem, 

promovendo o desenvolvimento local. 

3º

Integra nas atividades a realizar jovens e mulheres  – para que se motivem para 

o trabalho nesta temática;

Resgata os conhecimentos da comunidade para que se sinta valorizada;
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A construção da narrativa expositiva subjacente à organização do 

Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês assenta nos 

seguintes pressupostos:

• Constitui-se como um local de valorização da auto estima da 

comunidade, onde esta vê retratado o seu Ser e saber-fazer. 

Num 1º momento, o movimento é “do exterior para o 

interior” pois a organização do Centro é realizada com a 

participação ativa da comunidade, sendo o seu espólio 

constituído, predominantemente, por contributos de objetos, 

textos/depoimentos e imagens de representantes da 

comunidade.

• Estes elementos expositivos, do quotidiano e de uso comum, 

adquirem um novo estatuto e tornam-se símbolos, 

revalorizando a comunidade e a sua identidade. Esta dinâmica 

também permite que o edifício, recentemente construído, 

seja apropriado pela comunidade e o Centro e o património aí 

representado seja um “espelho” das gentes do Maio.

• Não se pretende que o Centro se constitua num repositório 

de artefactos que apenas ilustra, de forma estática, a 

extração do sal e o património local. Se o 1º momento da sua 

organização se faz “da comunidade para o Centro, o 2º 

momento obriga a um movimento deste para o exterior, para 

o Mundo, ao agregar valor acrescentado e novas dinâmicas 

em vários patamares:

O Centro Interpretativo das Salinas: 
- convoca a comunidade para a sua organização, com o 
seu saber fazer, as suas memórias, herança e tradição 
– não sendo um modelo estático, isolado e 
“construído de fora para dentro”;
- o património em presença conduz à interpretação e 
ao conhecimento dos significados e símbolos;
- agrega valor com outras sinergias identitárias e  
constitui-se como polo empreendedor.

• Local e Nacional: associando e dinamizando o tecido 

empresarial local e criando roteiros e parcerias dentro do 

território nacional; gerando conhecimento pelo contacto 

com escolas e outras instituições de ensino e 

investigação. 

• Internacional:  organizando itinerários supra nacionais 

que associam e ligam locais pelo Mundo tanto nas 

formas de fabrico, na proteção dos contextos, na 

investigação/conhecimento, assim como na divulgação e 

valorização de Centros de Interpretação e Reservas da 

Biosfera da UNESCO.

3.1. PROGRAMA EXPOSITIVO
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• O Centro Interpretativo constitui-se como um “fórum” que

se estende ao território e propõe, a partir da sua dinâmica

interna, a organização de iniciativas que permitem ao

visitante a participação no saber fazer – com a definição de

circuitos temáticos sobre a produção do queijo, as

condições geográficas e naturais, a gastronomia, entre

outras, - disponibilizando as vias de acesso e os meios

(nomeadamente percursos). Desta forma, o Centro é

gerador de empreendedorismo social promovendo a

criação de novas iniciativas privadas que respondem aos

desafios que um novo fluxo turístico-cultural propõe.

• Também, a aposta é inverter o papel habitualmente passivo

e meramente observador do visitante e integrá-lo como

ativo nas memórias do Centro Interpretativo - para que

cada um se sinta parte integrante, construtor de um

movimento que parte da ancestralidade rumo ao futuro.

• A relação do visitante com o património cultural

estabelece-se pela transferência de conhecimento que está

associado aos elementos expositivos, mas, também, pela

ligação com contextos e pessoas associadas. Deste facto a

importância do levantamento e registo de “narrativas de

memória” de elementos da comunidade, para serem

presentes no Centro, para que o conhecimento das “peças”

e dos contextos não se circunscreva a um aspeto

meramente descritivo, mas narrativo e afetivo.

 Rotas turísticas

 Pontos de observação de aves

 Produção de flor de sal

 Formação profissional

 Modernização

 Filmes promocionais

 Melhoria das condições das atividades 

tradicionais

 (…)
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Piso térreo – receção, exposição, circulação 

• A localização privilegiada do Centro Interpretativo das Salinas de Porto 

Inglês,  entre o mar e as salinas, possibilita, também, a observação de 

espécies animais e vegetais onde acorrem inúmeros turistas que 

mantêm o interesse inerente à temática.

• O espaço físico construído de raiz, integra-se na paisagem i) o próprio 

edifício garante as marcas de uma construção local; ii) a sua área 

permite a organização de espaços de multifuncionalidade; iii) o espaço 

envolvente permite acessibilidades. 

Bar , loja e lazer       
As zonas de lazer são constituídas pelo bar, a loja e um espaço
exterior ao edifício. Nele os visitantes pode degustar e
comprar produtos locais e usufruir momentos de
descontração, contemplação, convívio e conhecimento.

A sala está equipada com tablets onde é possível visionar uma
série de produtos culturais locais.

Estas zonas constituem-se como
um prolongamento na narrativa e
objetivos do Centro.

3.2. ESPAÇO - FUNCIONALIDADES
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Sala Multiusos

Esta sala equipada com retroprojetor e cadeiras é reservada

à projeção de documentos relacionados com os temas da

exposição.

Também, pelo facto da utilização de equipamentos

amovíveis, reconstrói-se para outros usos como dinâmicas

com as escolas, ateliers, formação, entre outras.

Esta sala integra o espaço pedagógico para crianças e

jovens, o espaço para reuniões, conferências, debates,

filmes e outras ações de divulgação, investigação

empreendedorismo e marketing e atividades didático

pedagógicas.

Também, este espaço possibilita o encontro intergeracional

e intercultural uma vez que o permite aos mais velhos

recordar tradições e vivências ancestrais, ensinar e dar a

conhecer todas as técnicas e utensílios atualmente em

declínio, usados na produção e extração do sal e outros

produtos e, por outro, os mais jovens participarem com

novos conhecimentos que contribuem para o

desenvolvimento local, entrecruzando a ancestralidade e a

modernidade.
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• Experiências sensitivas, lúdicas e afetivas fazem parte

integrante da estratégia. Pretende-se que o visitante se

aproprie das experiências relacionadas com a extração

do sal, podendo experimentar a atividade, acionando os

vários sentidos, para além do visual. Assim, o percurso

da exposição e as várias experiências associadas conta

com elementos estimulantes não só visuais mas,

também, com recurso a outras sensações (afetivas,

olfativa, táctil, gustativa) cujo objetivo é estimular uma

experiência integradora – situação que o contacto com

as pessoas e os locais pode dar.

• Daí que a exposição “saia” do próprio Centro e se

“espalhe” pelo território através de roteiros

interpretativos, de um turismo de conhecimento onde,

em alguns locais do percurso estarão colocados objetos

e sinalética possíveis de manipulação pelo visitante,

locais onde o visitante pode experimentar atividades e

identificação de local de degustação de vários produtos

- pois o Centro Interpretativo faz parte de um território

onde a comunidade está presente.

• O turismo de conhecimento, assente em nichos de mercado 

cultural e rural, será a forma de divulgação do Maio para o 

Mundo.

• A organização de roteiros pelo território, com temas 

específicos de interesse, em que as comunidades são os 

principais agentes e atores dos percursos e do 

acompanhamento, poderá tornar a experiencia do SAL-

MAR-SOL – verdadeiramente inesquecível. Daí o interesse 

de todo este projeto ser apoiado numa plataforma virtual, 

para que a divulgação das práticas, das experiências e das 

emoções seja o melhor cartão de convite para a visita.

• Também, o fluxo pretendido será do Mundo para o Maio, 

uma vez que o Centro Interpretativo pode gerar interesses 

de conhecimento e económicos por parte de entidades e 

empresas. O sal, é uma riqueza presente em todo o Mundo, 

que apresenta hoje possibilidades de lazer e terapêuticas, a 

par com um contexto contemplativo e de relaxamento –

que hoje é procurado por nichos de turismo de qualidade.

Esta dinâmica do sempre de Interpretação foi possível aposto num conjunto de ações junto das comunidades, de 
valorização e rentabilização  do seus bens patrimoniais, ações de formação junto das comunidades e de melhoria 
dos produtos produzidos, construção de propostas de visuais mais adaptadas aos novos nichos de mercado,  
valorização do património através de roteiros de turismo cultural….entre muitas outras.

Ou seja, o Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês surge pela necessidade local de se criar um centro 
aglutinador que expusesse uma vasta e “dispersa” riqueza do património cultural  e natural  e do valor do  trabalho 
empreendido pelas comunidades da Ilha do Maio. 
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Sala de Exposição permanente

À exposição permanente é reservada uma ala do edifício. A organização do espaço desenha um percurso que conduz o 

visitante ao itinerário do sal e de outras atividades associadas, que se integram no território sócio cultural: o contexto, a

extração, o fabrico, as potencialidades/futuro.

As paredes contínuas e painéis implantadas no espaço garantem a exposição fotográfica. Em expositores são colocados 

objetos em destaque, com informações.

As aberturas para o exterior são aproveitadas para fornecer um continuum da exposição para o território – as salinas. As 

salinas que se observam fazem parte integrante da própria exposição existindo informação para a sua interpretação.
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4. A EXPOSIÇÃO
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4.1. OBJETOS TEXTOS E MEMÓRIAS

No levantamento de informações relevantes para a conceção dos materiais expositivos  esteve presente a recolha de informação em 
arquivos e bibliotecas mas, também,  de outros dados presentes no território, como é o caso de narrativas de memória (depoimentos de 
atores da comunidade) e de objetos que  ilustram as especificidades da cultura local. As informações presentes na exposição são “uma 
versão da realidade” possível de apurar num tempo, sabendo que as culturas em presença (académica, política e empírica), a investigação e 
a memória nos trazem outros factos e outros dados para “repensar a realidade”.

Assim, de entre os arquivos, preferencialmente, consultados temos:
 Arquivo Nacional de Cabo Verde;
 Arquivo Histórico Ultramarino, Portugal;
 Arquivo Memórias d´Africa e d´Ocidente;
 Torre do Tombo, Portugal;

que forneceram documentos Históricos relevantes para a compreensão do presente.

De entre os documentos escritos há a salientar:
 História Geral de Cabo Verde (volumes I, II e III);
 Apontamentos da História da Ilha do Maio”, de Adalberto Silva;
 Ilha do Maio, Cabo Verde, de Manuel Jesus Silva;
 Ilha do Maio: A Rota Do Sal; Germano de Almeida, 

cujas informações constituem a base significativa da escrita dos textos (e que por uma questão estética de composição da 
exposição não foi possível identificar todas as passagens que textualmente lhe pertencem). O conjunto do material de referência 
consultado encontra-se na “Bibliografia de Referência”.

Entrevistas:
 Técnicos do Instituto do Património Cultural, Cabo Verde;
 Fundação Maiobiodiversidade, Ilha do Maio;
 Cooperativa do Sal, Ilha do Maio;
 Artesãs da Calheta, Ilha do Maio;
 Grupo “Batucadeiras Nova Imagem
 Depoimentos sobre a pesca, venda de peixe, tabanca, festas religiosas e festa de Santa Cruz, produção animal, Ilha do Maio.

 Músicas: Betú e Tibau Tavares

Para além dos documentos formalmente indicados,  foi imprescindível, para a organização da narrativa expositiva, o apoio de 
Adalberto Silva (Betú), pelo seu conhecimento formal e afetivo da realidade, assim como pelo seu distanciamento crítico.
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Conforme foi referido no ponto “Conceito Organizativo”, a informação consultada foi triangulada com os depoimentos de 

informantes locais, a que se deu o nome de “narrativas de memória”. A partir da síntese dos seus conteúdos foi construída 

uma narrativa expositiva sobre vários temas considerados pertinentes para a compreensão  das particularidades da 

cultura presente na Ilha do Maio, e que o painéis  expositivos do Centro Interpretativo pretendem revelar, com o apoio de 

imagens e objetos.

Os painéis expositivos organizam-se no espaço “como uma onda” que tem como centralidade do sal, segundados pelos 

aspetos históricos e ambientais.

Percorrem o exterior da “onda” as  particularidades do saber-fazer, das práticas, das rotinas e dos rituais, que se 

consagram nos traços distintivos da identidade local, patente na organização das comunidades e do seu território natural, 

nas formas de construção e organização do espaço, nas artes e ofícios tradicionais,  na gastronomia, na ligação ao divino, 

na música e na dança, entre outras.

Apresenta-se, seguidamente, os conteúdos dos painéis expositivos, procedidos dos depoimentos – identificados com o 

título narrativas de memória – possíveis de visionar nos dispositivos audiovisuais – tablets -, mas cuja prática 

interpretativa de conhecimento não dispensa o contacto direto com a realidade cultural e natural, que a informação 

reunida apresenta.

Organização da narrativa expositiva
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O sal é um produto natural que pode ser encontrado em minas, lagos salgados, ou através da evaporação da água do mar 

e, seguramente, também na sua cozinha. 

O corpo humano não produz sal mas ele é imprescindível para uma série das suas funções vitais. O sal esteve presente em 

inumeráveis e longínquas culturas, dando “um toque especial” a qualquer prato confecionado. Foi imprescindível na 

conservação de alimentos e indispensável durante longas viagens – como é o caso das grandes rotas marítimas. Foi 

considerado uma forma direta de pagamento (usado como moeda) e, por isso, encontra-se na origem da palavra “SALário” 

(pagamento em sal).

O valor do sal chegoou a ser equivalente ao valor do ouro - razão pela qual na Ilha do Maio é conhecido como “ouro

branco”.

Uma pitada de sal

As “salinas de ouro branco” do Maio tiveram uma importância crucial para a história de Cabo Verde e o sal da ilha do 

Maio constituiu um importante meio de sobrevivência para a sua população sendo trocado localmente por pastel, 

bolo, banana e outros produtos. Era vendido aos comerciantes (Manito Bento e José Bento) e transportado nos 

faluchos - Aleluia e Belmira - para a Ilha de Santiago, entre outras ilhas de Cabo Verde, levado depois para outros 

destinos mais distantes.
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É a Cooperativa do Sal da Ilha do Maio, que trabalha na recolha 

do sal, sendo este trabalho realizado predominantemente por 

mulheres. Tudo começa quando a água do mar entra nas salinas 

vindo da ponta da Lagoa maior (perto do Morro) e pelo subsolo 

durante o tempo das chuvas e das marés vivas. 

A época ideal para o trabalho de extração é entre os meses de 

maio a setembro, antes da vinda das chuvas, pois o sal 

produzido só com a agua do mar é de melhor qualidade e mais 

branco. Uma vez o sal na “mareta”, cristalizado, é partido com 

uma lança e recolhido com uma pá. 

• O sal retirado é transportado da salina para a cooperativa num

carro de mão. Antigamente era carregado no balaio, à cabeça,

e era transportado no sarrão (um saco feito de pele de

carneiro ou serapilheira), nas costas de um burro.

• Atualmente o sal é moído mecanicamente, segue para a

máquina de iodo. É pesado, ensacado e armazenado,

produzindo-se cerca de 200 sacos de sal fino por dia, o

equivalente a 25 kg. Conforme a preferência pode encontrar

sal grosso e sal fino, ou ainda o sal cristal.
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Célia dos Santos Rosa conhecida como Anita, trabalho na Cooperativa 

do Sal da ilha do Maio.

A salina do Maio é muito importante porque é um meio de 

sobrevivência não só da população do Maio mas também de outras 

ilhas de Cabo Verde visto que, daqui é tirado o sal e transportado para 

outras ilhas.

O sal é chamado de “ouro branco” não só pela sua cor, mas, também, 

pela sua importância: antigamente era feita a troca direta em que o sal 

servia de moeda.

Contam-se histórias de navios que vinham de outos países e atacavam a 

ilha do Maio: apanhavam o sal e animais, como as cabras; faziam 

matança ou chacina e conservavam a carne com o sal que na época era 

a única forma de conservação. Com a chacina fazia-se um prato 

tradicional da ilha do Maio que se chama catxupa de tchacina.

Isolina Maria Mendes da Silva, conhecida por Djuba e sou 

manipuladora, no trabalho da produção do sal. O processo é o seguinte: 

começa primeiro por trazer o sal da salina, num carro de mão, para a 

cooperativa. Depois levamo-lo para a moagem e a seguir para a 

máquina de iodo. Depois de todo processo de moagem faz-se a 

pesagem do sal. Depois da moagem e do iodo os sacos são postos em 

fila, para ser feito a costura e ser colocado no stock. Produzimos por dia 

200 sacos de sal fino, equivalente a 25 kl e temos três tipos de sal, o sal 

grosso, sal fino e o cristal.

Lidiane Monteiro dos Reis Contina, conhecida por Lídia. 

Quando eu era criança carregava o sal no balaio. Transportávamos o sal 

no sarrão, no burro da minha mãe.  Com o burro na frente, dava-lhe 

com o chicote e despejava o sal na terra. Na hora que terminava, 

voltava a colocar o sal em cima do burro para mais uma volta. 

Trocava o sal com uma senhora por pastel, bolo e banana.

As entrevistas recolhidas aos elementos da
comunidade revestiram-se de grande importância pela
valorização do seu saber-fazer mas, também, porque
se pretendeu dar destaque a diferentes visões do
mesmo tema.

Narrativas de memória

Salina
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Luisanita conhecida por Lija e trabalho na cooperativa do sal.

Como que se produz o sal na salina? O trabalho começa quando a 

água entra do mar, muitas das vezes a água vem do morro, mas 

também tem vezes que vem da ponta da salina. A recolha é feita 

entre o mês de maio até o mês de setembro. Se a chuva vier para-

se de trabalhar, se não, quem quiser continua a trabalhar até 

quanto puder. 

Para fazer a recolha utilizamos a lança, a pá, banheira e/ou 

carinho. Quando o sal seca na mareta, experimentamos… se 

estiver pronto para ser recolhido, tiramos, mas muitas das vezes a 

água não seca na totalidade e fica uma parte seca e a outra 

molhada e temos que trabalhar mesmo dentro da parte molhada. 

A diferença entre o sal com a água da chuva e da água do mar é 

que este sal é mais branco e em maior quantidade e com a água 

de chuva o sal é mais escuro e em menor quantidade.

Hirondina Soares conhecida como “Nha Branca”, trabalho na 

Cooperativa de Sal.

Desde pequena trabalhava com a minha mãe na salina, 

transportávamos o sal na cabeça, fazíamos a medida na “bucha” e 

colocávamos no balaio ou então no burro. Vendíamos para os 

senhores Manito Bento e o José Bento que por sua vez 

transportavam o sal para a Guiné, no Aleluia e no Belmira, 

começando na ilha de Santiago.

Antigamente havia mais homens a trabalhar na salina. Com o 

tempo alguns deles envelheceram e outros foram para a pesca. 

Agora praticamente são só as mulheres que fazem a recolha do 

sal na salina, os rapazes só fazem o transporte no carinho de mão.

Narrativas de memória

Salina

AS COMUNIDADES E O SEU SABER SÂO PARTE INTEGRANTE DO
CONHECIMENTO APRESENTADO
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Tudo muda, move e se transforma, e os nomes não são exceção. Isto inclui o nome da ilha do Maio assim chamada em 

homenagem ao mês da sua descoberta. No seu inicio foi conhecida por Las  Mayaes (quem sabe em homenagem a Maia, a deusa 

que consagrava o poder do Sol na Terra e a fertilidade da natureza, ou às flores que na época enfeitavam as janelas das casas de

Portugal).  

Diogo Gomes e António da Noli foram os que primeiro chegaram à Ilha do Maio em 1460, sendo conhecidas um total de 5 das 

ilhas do arquipélago de Cabo Verde: Sam Jacobo (Santiago), Felipe (Fogo), Las Mayeas (Maio), Sam Christóvam (Boavista) e Lhana 

(Sal).

O desembarque ocorreu em Praia Gonçalo, assim chamada por Gonçalo Ferreira, Cavaleiro da Casa do Infante D. Henrique, ter 

sido a primeira pessoa a pisar solo maiense. 

Em Cabo Verde o 

seu “nominho” é 

Djarmai.

PT/AHU/CARTI/024/00168

História
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A ilha do Maio foi diversas vezes dividida, arrendada e doada, tendo vários donatários. Um deles Rodrigo Affonso é o nome a 

que se associa o início da cultura do algodão e a introdução das primeiras cabeças de gado.

Entre os séculos XVI e XVII, os corsários fizeram do Maio a sua base para os raides surpresa à Ilha de Santiago, onde se 

encontrava a Cidade da Ribeira Grande, na época o grande entreposto comercial do Atlântico.

Maio oferecia uma excelente localização e condições para a “aguada” (o abastecimento de água e viveres para as viagens de 

navegação), pela abundância de animais e por se encontrar quase despovoada sem proteção.
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PT/AHU/CARTI/024/00151     00152    00153

Francis Drake, um corsário ao serviço da Rainha de Inglaterra, 

desembarcou na ilha do Maio (1578) antes de saquear a Cidade 

da Ribeira Grande (Santiago) e de ali fazer espera a navios 

portugueses que tinha planeado assaltar. Relata que no Maio só 

encontrou sal e cabras: “grandes montes de sal, semelhantes a 

montes de neve, o mais fino e perfeito em estado natural, com 

uma tal abundância e aumento constante, que poderiam 

abastecer todas as terras e ilhas em contacto com elas, e mesmo 

assim seria impossível todo o seu consumo”.
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No Maio existia a presença constante de navios de corsários e piratas e de comerciantes estrangeiros, maioritariamente, holandeses e

ingleses atraídos pelas salinas. Os ingleses retiravam o sal livremente pois alegavam que a ilha lhes pertencia por dote decorrente do

casamento entre D. Catarina de Bragança e D. Carlos II de Inglaterra.

A Coroa Portuguesa teve intenção de extinguir as salinas - ideia que abandonou - pela afluência de barcos observados na ilha (110 no

ano de 1713) e reconheceu a necessidade da sua defesa:

 para pôr cobro às investidas dos piratas

 pelos distúrbios causados pelo comportamento dos tripulantes dos navios estrangeiros – que pilhavam e maltratavam as

populações

 porque os ingleses se apoderavam livremente do sal das salinas pelo medo da antecipação dos ingleses na construção de um forte

para a defesa das salinas

Projeto para melhoramento das Salinas da Ilha do Maio, sec. XIX

PT/AHU/CARTI/024/00150
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FORTE
Os portugueses começaram a dar-se conta da importância 

do sal já decorria o ano de 1717 – talvez por 

desconhecimento por parte de Portugal da importância do 

sal do Maio.

O Maio, que na primeira metade do século XVIII esteve 

praticamente sem autoridades legais e a defesa era 

assegurada por uma milícia sem armas, passou a contar 

com um comandante militar, um destacamento de praças 

de tropa paga, um corpo de brigada da marinha e uma 

companhia de soldados – para defesa da sua importante 

riqueza.

No século XVIII, D. João V 
ordena a construção de um 
Forte – Forte de São José - e 
mais tarde constrói-se um 
outro forte, de nome Princesa 
D. Leopoldina, em 
homenagem à esposa de D. 
Pedro IV e que alberga o farol 
do Maio.
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O Maio foi uma das primeiras ilhas a ser descoberta despois da ilha de 

Santiago e do Fogo. No primeiro documento de doação das ilhas 

achadas em 1460, o Maio aparece como Ilha de las Maias, e depois em 

1462 já aparece com o nome Maio. O primeiro nome durou pouco 

tempo e não se tem a certeza da razão desse nome. Alguns autores 

apontam pelo facto de estar ligado a data da descoberta, no primeiro 

de maio e o nome estar ligado a alguma festa na altura da primavera 

em Portugal. Outros também ligam o nome a flores, mas esta parte é 

menos credível porque não conta que o Maio fosse naquela época 

uma ilha de floras com a Ilha Brava, ou seja, não há certeza sobre a 

razão desse primeiro nome que durou pouco tempo, porque 2 anos 

depois, no segundo documento de doação, já aparece com o nome 

Maio.

Nos livros da História Geral de Cabo Verde refe- se ao António da Noli, 

um navegador Italiano, que estava aos serviços da coroa portuguesa 

que descobriu as primeiras ilhas de sotavento e as duas Boavista e Sal. 

Mas também reza um outro documento histórico que, o primeiro a 

pisar no solo do Maio, foi um oficial de nome Gonçalo, dai o nome de 

Praia Gonçalo, lá em cima do Vale de Lama da zona norte.

Eu acho que quando começou o comércio aqui na Costa de África, 

outros países também, que não os primeiros, que não os portugueses, 

os Holandeses, os Ingleses, os Espanhóis, começaram também a 

frequentar esse espaço de comércio, na costa de África. E o Maio era, 

portanto, a ilha mais próxima de Santiago do comércio da Costa de 

África, no comércio de escravos. Então tinham, digamos, uma ilha para 

ficarem à espreita para assaltar os barcos que faziam essa rota e, 

encontraram no Maio, também muita carne. O Maio foi desde sempre 

utilizado como uma ilha de exploração de gado. O gado era lançado ao 

monte, periodicamente faziam-se as matanças, para as carnes e peles 

e, depois, por causa do sal. O sal…também foram os holandeses os 

primeiros a visitar o Maio, por causa disso, Portugal teve a ideia de 

entupir as salinas para evitar a investida dos estrangeiros, mas 

felizmente não se levou avante essa ideia. 

Porto Inglês porque os ingleses tomaram conta do Maio - primeiro 

Porto dos Ingleses e depois ficou Porto Inglês… O grande interesse 

económico do Maio foi “à volta” da exploração do sal, ao ponto do 

Maio ser a segunda ilha mais importante em termos de rendimento, 

depois de Santiago em termos económicos, por causa das investidas 

do estrangeiro.  Já no principio do seculo XVIII, os portuguese tinham 

tido dificuldades na soberania na ilha do Maio (porque os holandeses 

e depois os Ingleses tomaram conta do Maio). Os ingleses até 

reivindicavam que o Maio tinha sido doado por ocasião do casamento 

do rei dom Carlos com a D. Catarina, portuguesa - reivindicavam que o 

Maio tinha sido doado a Inglaterra. Tomaram conta do Maio e nem os 

barcos, por vezes, deixavam apanhar o sal, no Maio.

Já no século XVIII, os portugueses resolveram tomar conta do Maio, 

com a ideia de construir estruturas de defesa… construiu-se o 

primeiro forte, modesto, pequeno, que desapareceu - já não existe 

hoje, não ficou nada… na parte norte do Porto Inglês. Depois esse 

segundo forte, Forte de São José - na altura teve como primeiro nome 

Forte D. Leopoldina ( o mesmo nome que tinha a povoação de São 

Vicente, antes de Cidade do Mindelo). Por causa do interesse 

económico que havia na altura pela ilha do Maio, justificou-se, 

portanto, uma estrutura de defesa, de um primeiro forte na zona 

norte, que desapareceu e, depois um segundo forte na zona sul que é 

o forte de São José, o atual. E Porto Inglês porque os ingleses 

tomaram conta do Maio - primeiro Porto dos Ingleses e depois ficou 

Porto Inglês… 

Narrativas de memória

Adalberto Silva  (Betu)

CENTRO INTERPRETATIVO DAS SALINAS DE 
PORTO INGLÊS

41



O ilhéu de Laje Branca localiza-se a norte ilha e é uma área de 

grande interesse de conservação devido à nidificação do pedreiro 

azul (Pelagodroma marina) e à observação de outras espécies em 

redor do ilhéu, como as tartarugas marinhas, tubarões e peixes 

recifais.

Os ventos dominantes são os alísios de nordeste e o harmatão -

vento quente e seco que sopra do Sahara, aumentando a aridez na 

estação seca, sobretudo de dezembro a junho (existindo uma 

estação húmida entre agosto e outubro).

O Maio é uma ilha pequena mas com uma vasta e diversificada 

paisagem onde se localizam as suas 7 maravilhas naturais: -Monte 

Penoso, Terras Salgadas, baía de Baxona, salinas de Porto Inglês, 

praia de Bitxe Rotcha, dunas do Morrinho e o perímetro Florestal 

da Calheta.

A Ilha do Maio, uma das mais antigas de Cabo Verde, é 

considerada uma ilha plana, à semelhança do Sal e da 

Boa Vista e forma, conjuntamente com as ilhas de 

Santiago, Fogo e Brava, o denominado grupo Sotavento 

do arquipélago. 

Localiza-se a sul da Boavista e a nordeste de Santiago, 

entre os paralelos 15º 07´ e 15º 20´ de latitude norte,

e os meridianos 23º 05´ e 23 15de longitude a Oeste de 

Greenwich.

Localização, relevo e orla costeira
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Os montes, para além da sua importância geológica, permitem nas

suas encostas atividades agrícolas, e são um espaço ideal para a

pastorícia, para além de albergarem espécies vegetais e animais.

O fabrico de cal tem a sua história ligada à existência de matéria

prima local. A calcinação do calcário, a mais de 900° C durante

vários dias (produção da cal viva), é feita em fornos de cal

artesanais, construídos em pedra, com argamassa, utilizando a

lenha de arbustos locais, principalmente a acácia (Prosopis

juliflora).

Esta atividade é um meio de subsistência para algumas famílias e

conserva a mesma forma de produção tradicional. Estes fornos

ainda atualmente localizados entre Cascabulho e Morrinho- perto

das jazidas de calcário e de poços, para acesso a água para “apagar

a cal” - têm uma forma cilíndrica com duas aberturas: uma no topo

para a introdução das pedras de calcário e outra lateral para a

entrada de ar e, também, para retirar a cal viva.

A pedra do Maio revelou-se, desde o século XVII, importante pela

sua qualidade para a cantaria tendo sido aproveitada para várias

edificações históricas, como a Sé Catedral, a fortaleza e os

baluartes de Ribeira Grande de Santiago, bem como a fortaleza de

Cacheu.

Na década de setenta do século XIX foi reforçada a atenção à

produção de cantarias, e no século XX, o nome Manito Bento ficou

associado ao transporte destas pedras para a Gâmbia, e ao ganho

do 1º bote de uma frota que viria a ser de mais de 20. Com ela

tornou-se um bem sucedido empresário local, também conhecido

pelo apoio à população da Ilha, na época de fomes, tendo obtido,

no “pós guerra”, pelos serviços prestados, a distinção pelo

Presidente da República de Portugal, Craveiro Lopes e uma

condecoração do Rei Jorge VI, do Reino Unido.

No Maio, os montes distribuem-se por três zonas,

maioritariamente na parte norte e central da ilha, sendo o

Monte Penoso (1 das 7 Maravilhas e inserido dentro de uma

área protegida), com 436 metros, o mais elevado.
Na zona Norte, como o Monte Coruja (326 m) e o Monte de 

Santo António com cerca de 252 metros; 

Na zona sul, o Monte Batalha com 294 metros de altitude e o 

Monte Pedregal com 278 metros. O Monte Branco situa-se na 

zona Este com 251 metros de altura, assim como o Monte 

Carquejo com 246 m 

A noroeste da Ilha, perto do Morrinho, existem grandes jazigos 

de gesso com uma extraordinária pureza (99%), sendo o 

processamento feito de forma artesanal.

Os jazigos de argila (branca na Ribeira do Morro e vermelha na

Ribeira Lagoa) possuem barros que se utilizam para a cerâmica

utilitária e ornamental, sendo a produção manual e a cozedura

em forno de lenha. A principal unidade localiza-se no Morro

onde, atualmente, se utiliza a roda de oleiro e forno elétrico.
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A primeira atividade mais importante, desde os primeiros tempos, após o descobrimento da ilha, é a exploração do gado. O gado

atingiu uma expressão muito grande, com milhares e milhares cabeças de gado, conforme os registos históricos, ao ponto de em

uma época se ter dividido a ilha em duas partes.

Depois, a grande atividade foi o sal que levou á “época dourada” do Maio, inclusive tinha rendimentos para financiar estruturas da

Praia, da capital da ilha de Santiago. Foi, portanto, a “época dourada” que levou praticamente um século, de meados do sec. XVIII a

meados do sec. XIX, entrando depois em crise - os negociantes abandonaram a ilha que entrou em crise, sendo o século XX um

século de letargia.

Estas são as duas atividades mais importantes, evidentemente também a pesca, mas em pequena dimensão e a agricultura (mas

nunca teve grande expressão), talvez por o próprio interesse dos homens do negócio, pois o Maio até é tido como bom terreno

para a agricultura.

Narrativas de memória

Adalberto Silva  (Betu)

Floresta da Acácias 

Também a exploração do carvão tem tido

uma expressão notável, tendo em conta

que a ilha de Santiago é abastecida com o

carvão da Ilha do Maio. Sendo que a falta do

carvão da Ilha do Maio é um problema para

os churrascos na Praia e em outras

localidades de Santiago.

A exploração do carvão deriva diretamente

da plantação das acácias, no centro

zootécnico, que vem da primeira metade

seculo XX, quando o governo da província

resolveu fazer esse investimento. Foi a

partir daí que possibilitou a exploração da

indústria do carvão, até hoje.
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No Maio existem áreas protegidas donde se destaca:

• - O Parque Natural do Norte do Maio – inclui as Terras

Salgadas, o maior ecossistema de salinas de Cabo Verde,

com uma extensão de terras com alto teor de sal, dunas

(destacando-se as dunas do Morrinho como 1 das

maravilhas naturais) e uma vasta extensão de depósitos

sedimentares que albergam uma avifauna limícola e

também aves migratórias.

• - A Paisagem Protegida das Salinas do Porto Inglês - inclui

um dos maiores ecossistemas de salinas do Maio com 2

lagoas principais: uma mais pequena usada para extração

de sal de forma tradicional e a maior classificada como zona

de proteção integral.

• Esta área protegida é também classificada como um Sítio

RAMSAR (o 4º de Cabo Verde e o 1º do Maio), ou seja, um

lugar internacionalmente reconhecido pela sua importância

para aves migratórias, entre outros aspetos. Foram

observadas mais de 44 espécies diferentes de aves nas

lagoas desta área protegida que alberga a maior população

estudada de borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius

alexandrinus).

• Estas paisagens são protegidas de acordo com o quadro de

ação nacional e cooperação internacional para a

conservação e uso racional de zonas húmidas e dos seus

recursos, pela sua importância na ocorrência de espécies

vegetais halófitas, como pela presença, habitat e

reprodução de aves (umas migratórias e outras endémicas -

como é o caso do borrelho-de-coleira-interrompida e da

corredeira (Cursorius cursor exsul), espécies aquáticas,

tartarugas marinhas. Proporciona “enormes” benefícios

económicos, nomeadamente no abastecimento de água

(quantidade e qualidade), pesca, agricultura (manutenção

de lençóis freáticos e a retenção de nutrientes),

biodiversidade, oportunidades de recreação e turismo, entre

outros.

• - A Paisagem Protegida de Barreiro Figueira – bacias de

aluvião com alguns dos terrenos mais férteis da ilha.

• Ribeira de D. João – que apresentou no passado o maior

número de palmeiras e coqueiros da ilha.

• Ribeira do Morro – com terrenos agrícolas, extração de

pedras e cascalho nas proximidades do Monte Batalha e de

argilas próprias para cerâmica na zona de Pedregal.

Áreas Protegidas
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A orla litoral é plana, com praias de areia branca.

Baía de Baxona (na Calheta) e praia de Bitche Rotcha (2 das 7

maravilhas naturais da ilha), Praia Gonçalo e Pilão Cão (zona de

nidificação da tartaruga), Praia Real, Galeão, Baía de Santana, as

praias da Cadjetinha, Pau Seco e ainda as praias de Morro, Porto Cais,

Ponta Preta e Praiona. Ponta dos Flamengos, Praias de Cais e Ribeira

Funda, João Martinho, Praias de Boca Lagoa e Seada, praias de Soca a

Pau Seco e a Praia de Boca Ribeira.
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A flora da ilha do Maio é fundamentalmente constituída por espécies 

adaptadas à condição de aridez ou extrema aridez. Desempenha um papel 

importante na luta contra a desertificação, na conservação de água no 

solo, na preservação da paisagem e nas condições de vida das populações.

Na ilha encontramos o maior perímetro florestal do arquipélago, uma das 

7 maravilhas naturais da ilha, que se localiza na zona da Calheta, 

estendendo-se por cerca de 500 hectares, onde se fixaram variadas e 

numerosas espécies de plantas, sobressaindo a “acácia Martins” (nome   

do administrador nomeado em 1918, na época da plantação) e a “acácia    

americana”.

A produção de carvão vegetal que deriva diretamente da plantação das 

acácias (no centro zootécnico, criado na primeira metade século XX) tem 

uma expressão notável para a economia da ilha, abastecendo, 

nomeadamente, os mercados da vizinha ilha de Santiago. 

A purgueira foi o ouro verde da ilha do Maio. Sendo uma planta nativa da 

América Central ganhou importância nos séc. XVIII e XIX para o fabrico de 

biodisel. Nos anos 30 e 40 do século XIX, o óleo extraído da purgueira que 

chegava a Portugal, vindo de Cabo Verde, era utilizado para iluminar as 

ruas de Lisboa (mais de 2.000 candeeiros) e, também, a cidade do Rio de 

Janeiro, para além do uso no fabrico de sabões.

O dragoeiro foi uma planta existente na ilha do Maio cuja caraterística 

mais particular é a seiva de cor vermelha que, segundo a lenda, é o sangue 

do dragão das cem cabeças. Esta planta utilizada pelo seu poder e 

qualidades curativas (graças às suas propriedades anti-inflamatórias, 

cicatrizantes e antioxidantes), tintureiras e xamânicas foi um símbolo 

sagrado para os índios guanchos (comunidade ancestral das Ilhas Canárias). 

Flora e Fauna

A FAUNA TERRESTRE

A ilha é um importante ecossistema e apresenta uma 

notável biodiversidade: é habitat para invertebrados

(aranhas, baratas), répteis (lagartixas, osgas), uma 

variedade de avifauna considerável que inclui a 

cotovia (Alaemon alaupides), a calandra das dunas

(Ammomanes cinctura), a galinha-da-guiné (Numida

meleagris), o borrelho- de- coleira- interrompida

(Charadrius alexandrinus), o britango/ abutre do Egipto

(Neophron percnopterus), o peneireiro-vulgar (Falco 

tinnunculus), a águia pesqueira (Pandion haliaetus), a 

passarinha (Halcyon leucocephala), para além dos 

animais domésticos e de criação.
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O primeiro povoamento da Ilha do Maio terá

acontecido pelo século XV, com gentes oriunda da Ilha

de Santiago, com funções ligadas à pecuária (pastorícia,

carnagem e chacina), extração de sal e cultivo de

algodão.

O número de Europeus sempre foi limitado

(possivelmente só os elementos que integravam a

capitania local) em comparação com a presença de

população africana - mandingas, bijagoz, jalofos, fulas e

outros povos da Senegâmbia portuguesa – cujo

encontro intercultural deu origem a traços distintivos

da identidade cultural da Ilha do Maio.

No Maio é possível visitar 13 localidades distribuídas

por toda a ilha: Porto Inglês, Morro, Calheta, Morrinho,

Cascabulho, Pedro Vaz, Praia Gonçalo, Santo António,

Alcatraz, Pilão Cão, Ribeira D. João, Figueira (com Horta

e Seca), Barreiro (com Lém Varela e Banda Riba).

A primeira povoação – Penoso - começou a formar-se

no sopé do Monte Penoso na altura da colonização –

quem sabe, o local escolhido para evitar a pilhagem dos

piratas.

O Porto Inglês, inicialmente conhecido por Porto do

Guindaste (pelo imponente guindaste que existia junto ao

embarcadouro) ganha influência a partir do século XVIII pelo

incremento da produção de sal.

Povoamento e localidades
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Nha Berço

Betú, filho e poeta do Maio, apresenta, Porto Inglês, a 

capital da Ilha, com este poema interpretado por Ildo 

Lobo no álbum “Nós Morna”: 

Di mar, escadaria

Di ar, tapeçaria

Stendide na mansidão

Na ressaca di um tempe ingrate

Qui fazel rainha resignada

Palmanhãzinha sol é linde

Ta subi mansinho na céu

Ta baté na brancura di sé tchon

Ta brilha na sé salina

Spedjo d'alma cristalina

Nha berço Porto Inglês

Luar primorose

Razão di nhas sentimento

Ora quel ta dormi

Qui um manto amigo di céu cobril

Pa manha mancheno um dia novo
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As casas desta ilha são acolhedoras e a “traça” tradicional 
apresenta um valor histórico cultural muito significativo 
para Cabo Verde.

O  Maio é uma ilha tranquila e segura. As suas gentes 
recebem com a sua eterna "morabeza".

…Oh mar, oh céu ki leba
Di naviu, di passaron

Txeu irmon pa terra longe
Oh mar, oh céu ki leba

Ki ta torne traze
Tud irmon di terra longe

(Betú)

A população do Maio sempre partiu rumo a outras ilhas, à 
Europa e à América. 
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A agricultura da ilha do Maio não constituiu, no início do seu 

povoamento, uma atividade económica de interesse para os 

senhores da terra, apesar dos bons terrenos agrícolas, muito

embora a aridez dos solos.

Este recurso foi quase esquecido pela atenção prestada à criação de 

gado e à extração do sal, e possivelmente, pelo desanimo causado 

pelas sucessivas pragas de gafanhotos que arrasavam as culturas da 

ilha.

A ilha do Maio possui potencialidades agrícolas (essencialmente de 

economia familiar) numa área de cerca de 1000 ha em regime de 

sequeiro e de regadio, que inclui a encosta de algumas das suas 

elevações. Produz-se milho e feijão bongolom, cebola, batata-doce, 

batata comum, mandioca, cana-de-açúcar e, claro está, a produção 

de aguardente (o famoso grogue), que se produz especialmente em 

Figueira Horta, pela existência do trapiche.

Esta produção agrícola, onde sobressai a cultura do milho, constitui

o suporte para a gastronomia tradicional local, com destaque para 

os pratos típicos como a cachupa e a cachupa de chacina (tchacina), 

o pastel de milho, o xerém, entre outros.

A cultura do algodão foi introduzida quase desde a descoberta da 

ilha, principalmente entre as povoações de Morro e Morrinho. O 

algodão utilizado desde há muito como moeda de trocas comerciais, 

era muito valioso e vendido aos tecelões de Pedra Badejo (até 

meados do século XX), para a produção dos famosos “panos de 

terra”. 

Agricultura e criação de gado
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O gado era também consumido localmente e a pele era 

utilizada para a produção de utensílios de trabalho e 

domésticos.

Na atualidade, a criação de gado (cabras, vacas, carneiros e 

burros) pratica-se em quase toda a ilha, mais especialmente nas 

localidades de Figueira Horta, Morro, Calheta, Cascabulho, 

Ribeira D. João e Barreiro.

Do leite (sobretudo de cabras de raças antigas da ilha), 

resultante desta exploração pecuária familiar, produz-se de 

forma artesanal e ancestral o famoso queijo do Maio, cuja 

forma cilíndrica é feita e suportada por cinchos (sintxu), 

pequenas formas originalmente feitas de folha de coco. 

Também, na produção da famosa manteiga di Maio são 

utilizadas as cabaças (boli), para coalhar o leite de cabra. 

Atualmente, em Ribeira D. João, existe uma unidade de 

produção do famoso queijo que associa o saber original a 

formas de fabrico e de conservação atuais.
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Primeiramente aprendi a fazer o queijo em casa com a minha

mãe, mas desde o ano passado viemos aqui para a fábrica de

queijaria. Somos uma associação de 16 mulheres, em que a

União Europeia e a Câmara Municipal criaram essa queijaria de

forma a ajudar as mulheres da Ribeira Dom João.

Primeiramente vamos para o campo para buscar o leite e trazer

para a queijaria para fazer o “acolhimento” do leite. Depois faz-

se a medição do leite de cada pessoa e marcamos. Depois é

coado o leite com um coador e é colocado no coalho… depois

de 2 horas o leite fica pronto para se fazer o queijo…Colocamos

em duas formas, uma que a união Europeia ofereceu, a

redondinha e temos o comprido que é forma de pano de coco,

que é desde o tempo da minha avó. Depois colocamos naquela

“xinti”, vai para a geleira. No dia seguinte tiramos o queijo

daquela “cintxi”, lavamo-lo, enxugamo-lo com uma toalha,

secamo-lo bem e depois de pronto é colocado na embalagem

com um rótulo de validade e data de produção.

Quando há chuva as nossas cabras alimentam-se melhor e

produzem mais leite. No ano passado produzimos pouco queijo,

como houve pouca chuva, mas esse ano a situação melhorou

um pouco. Com mais chuva produzíamos muito mais queijos

mas mesmo assim agradecemos a Deus por nossa fábrica não

ter fechado as portas. Hora que temos palha no campo, as

nossas cabras dão muito mais leite.

Cada senhora tem a sua cabra e cada senhora tem um seu

coalho. Toda agente conhece a sua cabra, mas têm uma marca

na orelha.

A diferença é que antigamente o queijo era feito em casa,

punha-se o seu sal e colocava-se na tabua. No tempo da minha

avó não tinha geleira. Agora nós temos geleiras, temos luvas,

temos batas e fazem-se as embalagens.

Narrativas de memória
Criação de Gado - Santos Ribeiro mais conhecido por 
Ineuze.

Narrativas de memória

Rosalina Ribeiro Silva Cardoso, conhecida por  Line.

Os animais que existem em maior quantidade aqui na ilha do 

Maio são as cabras, vacas e os porcos…antigamente havia mais 

burros, agora tem poucos.

Da cabra retiramos o leite e a carne. É um animal fácil para nos 

governarmos. Antigamente fazia-se muito queijo com o leite da 

cabra e com os burros fazia-se transporte de carga. 

Tenho cabras da raça antigas aqui da ilha, mas também tenho 

alguns de outras raças que não são nacionais. Cada família tem 

seu rebanho que identificamos pela cor e também colocamos 

marcas nas orelhas de cada cabra.  
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Na Calheta (localidade situada entre o Morro e 

Morrinho), no ano de 2012, recuperou-se a memória 

do lugar e de matérias primas locais e formou-se a 

associação das artesãs/ãos, que tem a sua origem na 

tradição familiar da transformação da lã de carneiro e 

do algodão, assim como tecelagem, cerâmica e 

cestaria, acrescentando-se, atualmente, a produção 

artesanal de outras áreas do saber fazer tradicional, 

como é o caso da calabidotxi e do trabalho em pedra e 

chapa.

Saber fazer
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Calheta| Artesãs

Isadora Silva Lima Pina conhecida com Nanana.

A minha mãe trabalhava no centro zootécnica na transformação de lã de

carneiro. Em 1982 comecei a aprende a fazer tecelagem.

No ano 2012 criamos a associação...porque na calheta existem muitos

grupos que trabalham com artesanato. São realizados trabalhos com chapa,

tecelagem, pedras e escultura, cerâmica, cestaria, calabidotxi e costura.

Maria Alice Oliveira Martins conhecida como Djubabu.

Eu comecei a trabalhar junto da minha mãe a fazer linha de lã do carneiro.

Primeiro tirávamos a lã do carneiro: um dia era para secar e outro dia era

para o raspar com a carda para ficar mais fino, para fazer o fio. E depois no

ano de 1979 / 1980 surgiu a ideia da tecelagem. Então trouxeram um

artesão de São Vicente para fazer uma formação aqui no Maio. No ano

1981 fui para São Vicente para fazer uma formação de tecelagem com a lã

de carneiro e linha de fibras, durante 3 meses. Desde então trabalho nesta

área, mas por vezes tive que parar por falta de dinheiro e projetos.

Também fiz formação de costura e de kalabidotxe, que é a reciclagem de

tecidos velhos.

Maria Madalena Mendes de Amora Évora mais conhecida como

Lena.

Vim ao Centro de Artesanato de Calheta num intercâmbio entre a

Cidade Velha e o Maio, para uma troca de experiências. Há mais

de 10 anos que faço costura de roupas e mais algumas outras

coisas. Há dois anos fizeram uma formação na Cidade Velha no

projeto do Museu do Mundo em que aprendemos a fazer bonecos

com os nossos personagens da Cidade Velha, como as nossas

peixeiras, os pescadores e as batucadeiras…Com este projeto vim

para o Maio partilhar a minha experiência com as artesãs, no

sentido de também criarem as suas próprias personagens.

Narrativas de memória

Artesãs/Artesãos

CENTRO INTERPRETATIVO DAS SALINAS DE 
PORTO INGLÊS

55



A Igreja acompanhou desde o início todo o movimento das

navegações deixando influências quer nos rituais, quer nas

estruturas físicas.

Apesar de ser uma ilha pequena, muitas eram (e são) as igrejas

do Maio:

A capela em honra de Nossa Senhora do Rosário (junto ao

Monte Penoso) é a mais antiga da ilha e está relacionada com a

história do primeiro assentamento do Maio, que ocorreu nesta

zona, sendo a padroeira desta povoação, assim como,

posteriormente, das povoações de Alcatraz e Pilão Cão.

A Igreja de Nossa Senhora da Luz, situada na Cidade de Porto

Inglês, foi construída com o dinheiro dos impostos do sal

exportado da ilha do Maio, com data de início de construção no

ano de 1872. Esta igreja substituiu a capela de Santo António,

que foi construída no Porto dos Ingleses (mais tarde Porto

Inglês) nos princípios do século XIX, mas que acabou por cair em

ruínas.

São muitas as festividades que se podem encontrar no Maio,

sendo duas as de maior popularidade: a celebração de Nossa

Senhora da Luz, a 8 de setembro, e a celebração da Santíssima

Cruz, a 3 de maio, caraterizada pela força da tradição popular

mais antiga.

A Nossa Senhora da Luz, Santa Padroeira da Cidade do Porto

Inglês é o símbolo religioso que demarca as comemorações

festivas da vila e ganhou força pela instituição do dia do

Município, na mesma data. No dia principal é realizada uma

missa solene e a imagem sai em procissão, levada pelos juízes

da festa, pelas artérias principais da Vila.

Na ilha, existem outras celebrações nas várias localidades, em 

que coexistem as suas manifestações religiosas e outras de 

carácter mais popular:

no Morro, a 13 de Maio, em honra de Nossa Senhora de Fátima;  

no Morrinho, a 26 julho, em honra de Santa Ana e São Joaquim; 

em Cascabulho, a Festas dos Reis no 1º Domingo de Janeiro;  

em Pedro Vaz, a 29 julho em honra de S. Pedro; em Santo 

António e Praia Grande a 13 julho, em honra de St. António; em 

Alcatraz e Pilaocão em fevereiro realizam-se as Festas de Nossa 

Sra. do Rosário; na Figueira realiza-se a Festa do Cristo Rei em 

novembro; no Barreiro as festividades da Sagrada Família, no 

último Domingo de Dezembro; na Ribeira Dom João, a 24 Julho, 

realizam-se as Festas de São João; na Calheta, as Festividade de 

São José, a 19 Marco.

Igrejas e festividades
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Narrativas de memória (continuação)

Adalberto silva (Betú)

Os descobrimentos foram sempre acompanhados por uma

parte religiosa. A igreja acompanhou todo o movimento dos

descobrimentos e desde o início se implantou aqui a igreja,

na ilha de Santiago, na Cidade Velha… e, desde o início,

também no Maio se sentiu este movimento de ocupação e

da igreja em ter uma estrutura.

O primeiro povoado, na zona Norte, que se chamava Pinoso,

ao pé do Monte Pinoso, tinha também essa capela mais

antiga que, ainda hoje existe, antes do movimento passar

para sul, para o Porto Inglês. Aí no Porto Inglês a primeira

capela, que foi construída em 1912, já com algum

movimento o Porto Inglês, a primeira capela chamava-se

igreja de Santo António e não era Nossa Senhora da Luz.

Nossa Senhora da Luz foi a segunda igreja, não se sabe é se

se localiza no mesmo sítio.

A festa de Nossa Senhora da Luz deve ter começado desde o

início da igreja da Nossa Senhora da Luz, e é, portanto, a

maior festa do Maio. Aliás, no Maio as festas em todas as

aldeias têm um Santo Padroeiro da localidade e em cada

uma há praticamente uma festa da aldeia ligada ao seu

santo, que são as festas mais importantes do Maio.

As festas de Nossa Senhora da Luz ganharam mais força com

a instituição do dia do Município que é ao mesmo tempo

festa religiosa e festa do dia do Município, 8 de setembro.
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Eu sou sacristão aqui na igreja: abro a igreja, toco o sino, faço a marcação das missas, presido algumas reuniões da Legião de Maria e de

famílias do Porto Inglês e também sou catequista.

Esta igreja chama-se Igreja da Nossa Senhora da Luz e, segundo dizem os antigos, levou 7 anos a ser contruída e foi inaugurada em 1872.

Todos os anos fazemos a festa da paróquia no dia 8 de setembro, que coincide com a data de nascimento Nossa Senhora, que se chama

festa de natividade da Nossa Senhora. Mas aqui no Maio chamamos como paróquia da Nossa Senhora da Luz. Esta festa tem como ponto

central uma novena de nove dias de preparação da festa onde andamos por todas as artérias do Porto Inglês. Esta preparação que é a

novena dos 9 dias tem como ponto central o terço em nome da Nossa Senhora e também uma reflexão sobre quem foi Nossa Senhora e o

seu papel na vida dos cristãos. No dia 7 também se faz um canto que é um hino a Nossa Senhora.

Também há uma imagem peregrina que percorre todas as vilas e aldeias da nossa ilha com a preparação da festa da Nossa Senhora da Luz.

Culmina no dia 8 com uma missa solene e, a imagem, sai em procissão para várias ruas da vila. Os juízes da festa é que levam o andor, há

sempre famílias que organizam a festa, um almoço de confraternização na casa dos juízes. A festa começa e termina nesta igreja pois é a

festa da padroeira e é aqui a sede da freguesia da paróquia. Todo o povo da ilha e não só, também várias pessoas das outras ilhas,

principalmente da nossa ilha vizinha aqui de Santiago, vem para orar Maria, no dia da sua festa.

Narrativas de memória

José Natividade Fernandes Cardoso
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As Cruzes da ilha do Maio são de grande importância para os fiéis e

de grande valor cultural para a comunidade - localizadas na Salina,

na Avenida Amílcar Cabral e na Fontona (Porto Inglês), assim na

Calheta.

A este objeto simbólico – a cruz – estão associadas festas cujos

rituais simbólicos agregam e manifestam o sincretismo religioso e

heranças culturais diversas – a tabanca. Estas festas movimentam

muitas pessoas durante a semana em que se comemora a festa,

principalmente à noite, e são consideradas um dos principais

motivos para visitar o concelho, tanto por pessoas de outras ilhas

como pelos turistas, ou ainda pelos “filhos” que se encontram

emigrados fora da ilha.

A TABANCA de Santa Cruz é uma forte manifestação cultural e

identitária do Maio, de importância capital no âmbito do património

material, imaterial e natural da ilha.

Realizada na Cidade de Porto Inglês, mais precisamente na zona de

“pa riba”, este ritual cultural/social é essencialmente uma iniciativa

de foro popular, que agrega música, dança e uma riqueza cultural do

passado onde o profano e o religioso se celebram conjuntamente. A

preparação começa no inicio de abril com os pedidos de ajuda para

a festa. O ritual tem o seu primeiro momento com o encontro do Rei

e da Rainha da tabanca, que são, também, os juízes da festa da

Santa Cruz. Rei e Rainha saem das suas casas para o encontro,

acompanhados do seu cortejo ao som de tambores, cornetas,

cantadeiras, que depois se funde num cortejo único que ruma, em

festa, em direção à casa da Rainha.

A casa da Rainha é o espaço simbólico mais importante pois é o

lugar dos rituais onde se celebra a festa: a chegada das oferendas

(muitas delas alimentos e bebidas), a kotxida (a trituração do milho

no pilão), a preparação das comidas tradicionais à base de milho (o

xerém e a cachupa), a matança do gado e o batuque noite dentro.

Santa Cruz
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O dia 2 de maio, véspera do dia da Santíssima Cruz, é

marcado por um importante ritual – armar a corte. A

organização deste altar, enfeitado e feito segundo rituais

ancestrais para a receção da Santa Cruz, torna a casa da

Rainha o espaço sagrado da festa.

No dia da Santa Cruz, a 3 de maio, realiza-se pela manhã a

missa na Igreja Matriz. À tarde, rumo à salina, sai o

cortejo composto e organizado a preceito e, na frente da

Cruz, realiza-se a cerimónia sagrada e anunciam-se os

juízes do próximo ano.

A casa da Juíza aguarda a festança: música e alegria

acompanhada pelo som dos tambores, dos búzios e das

cantadeiras e há o batuque que se faz no terreiro e se

prolonga noite dentro.

Txinta Cruz é a representação do final da festa: a cruz é

“desarmada” e entregue ao popular que

antecipadamente a “requisitou” (muitas vezes por

devoção ou paga de promessa).

O ritual prolonga-se ano após ano: os personagens

/bonecos (que representam o Rei e a Rainha da festa) são

entregues à nova juíza, que os reencaminha para as 12

localidades da ilha, para regressarem, no ano seguinte, a

Porto Inglês, e a mais uma Festa da Tabanca de Santa

Cruz.

A riqueza cultural do passado conserva-se e valoriza-se no

presente e para o futuro, pois para além de um grupo de

tabanca mais antigo, O Djarmai, surgiu em 2005 o grupo

Tabanca Jovem – com o objetivo de valorizar a tabanca da

ilha do maio.
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O batuque é património cultural de Cabo Verde e

talvez a mais antiga expressão musical de dança e de

coreografia do arquipélago - de origem no Continente

Africano chegou a ser reprimido e proibido antes da

independência.

É interpretado por mulheres, as batucadeiras, que

cantam mensagens inspiradas em estórias do dia-a-dia,

dançam e efetuam batimentos num instrumento

fabricado em madeira, esponja e foro de napa,

colocado entre as pernas. A txabeta corresponde ao

ponto alto do batimento e canto em uníssono de todas

as cantoras, que funciona como refrãoo e que

acompanha uma das executantes na dança

(chamado da ku tornu), utilizando um pano amarrado

às ancas.

O ritual realizado no terreru reveste-se de um

significado social e é realizado em dias santos, em

certas ocasiões cerimoniais, em festas, antes e durante

os casamentos.

Grupo Localidade

Nova imagem Pilancão

Rais de Monter Penoso Alcatraz 

Nos Cultura Figeira

Fidjus de Djarmai Cidade do Porto Ingles

Fidjus de São Jose Calheta

Dunas Morrinho

Batucaderas de Cascabulho Cascabulho

Grupos de batuque da ilha do Maio

Música e batuque
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Dulcelina Ferreira, mais conhecida por Neusa. Sou a responsável pelo grupo “Batucadeiras Nova Imagem” que foi fundado no dia 10 de março de 

2013 e somos 14 pessoas.

O batuque não teve origem na ilha Maio mas sim em Santiago e nós fundámos o nosso grupo, porque é uma cultura e uma riqueza e “tomamos 

com força”.

Normalmente são as mulheres que cantam e dançam o batuque, então acho que as mulheres têm mais interesse no batuque.

O batuque traz mensagens do dia-a-dia, da imigração… tem muitas histórias para contar e transformamo-las em letras para músicas do batuque. A 

inspiração, às vezes, vem quando estamos nos nossos afazeres em casa, constatamos as situações do dia-a-dia e.. dá-se a música!

Utilizamos a “txabeta” que é feita com madeira, esponja e foro de napa. Temos as nossas fardas idênticas para não ter diferença e também o pano, 

para amarrar na anca, que ajuda na dança “ku torno”. O pano é uma tradição da terra da ilha de Santiago porque no Maio não se fabrica.

Quem canta são as pessoas que tem uma voz bonita e a melodias combinam com a música. Na dança colocamos as mais novas para dançarem “ku

torno”.      

Musica

Nos somos batucadeiras, viemos do Pilancan

Somos filhos de Cabo-Verdianos e somos da raça africana

Estamos no batuque porque o batuque é cultura

Com a cultura de Cabo Verde estamos unidos. (bis)

Cabo Verde sem o batuque é como a terra sem a água, 

como um filho sem a sua mãe e como um barco sem rumo

O nosso batuque, a nossa tabanca a nossa cultura a riqueza de Cabo Verde 

Estamos aqui porque o batuque é cultura

Com cultura de Cabo Verde estamos unidos. 

Narrativas de 
memória

Batucadeiras
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Inês Lourenço Monteiro, mas conhecida com Iuni. 

Existe tabanca na ilha do Maio mas a tabanca antigamente era mais alegre e querida, 

vinham pessoas do interior, mas agora tem pouca gente, praticamente somos nós da vila 

que festejamos a tabanca.

A festa de tabanca de Santa Cruz começa no dia 25 de Abril até ao dia 8 de maio.

Na tabanca começamos a tocar o “tambor, a corneta e o bombolom”…temos a comida, 

vinho e o ponche e, de tudo um pouco. Começamos assim e acabamos assim. No dia 3 de 

maio saímos da casa dos juízes, que são o rei e a rainha da Santíssima Cruz, para celebrar a 

missa da Nossa Senhora da Luz.

Na casa dos juízes é “armada uma corte”: “arma-se num altar, onde se vai colocar a 

Santíssima Cruz vinda da casa dos juízes do ano anterior. Na hora de ir para a celebração da 

missa uma pessoa carrega a Santíssima Cruz para a igreja – esse é considerado o Pai do 

Santo.

Os Juízes vão na frente e nós atrás a tocar tambor, corneta e a cantar a cantiga da Santa 

Cruz, até chegar a igreja.

Quando terminar a missa, vamos para casa 

dos juízes do ano anterior para dançar, 

brincar e comer. Às três da tarde saímos com 

os tambores rumo à cruz da salina. Ali se faz 

a ladainha e a Cruz é entregue aos outros 

juízes do ano seguinte. Dali caminhamos 

para casa dos novos juízes para fazer a reza e 

cantar a cantiga. Por fim regressamos a casa 

dos juízes do ano presente para grande festa 

de muita comida e bebidas, onde se faz a 

matança de cabras, vacas e porcos. Faz-se 

uma festa bonita, todos os que vêm ficam 

contentes.

Narrativas de memória

Tabanca
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NOITE DE PORTO INGLÊS
Tibau Tavares

Noite de Port Inglês 
El é um noite de inspiração
Cu luar ô sem luar
Ele é sempre silenciose
Ondas ta kebra de mansim
Ta lembran cantar de Santa Cruz

Ele é um noite tão linde
Qui ta fazem txeu emoção
Sima um cretxeu ta ovi um serenata
Ele ta parcê tão hem
Ma ele tem si alegria 
Sima um criola apaixonada

Hora qui ta madruga
Ta parcê qualquer movimento
Pescador ta sai pa mar
Lavrador pa sês lugar
Jornaler pa sês jornal
Mudjer pa sês salina

Galo ta começa canta um atraz de ote
Pa marca hora de madrugada
Hora qui ta maxê
Pardal na sês raboliço
Um clarão na céu ta ilumina

Maio sempre foi ilha de musica onde o ambiente de serenata

criou e inspirou grandes compositores maienses, com expressão

na cena musical de Cabo Verde e internacional.

Horace Silver, filho de pai maiense nascido em Connecticut

(1928), é dos nomes maiores da história do Jazz e figura de

prestigio da música norte americana. "The Cape Verdian Blues" e

"Song for my father" consagram a sua origem familiar cabo-

verdiana do Maio.

Betú (Adalberto Silva), Tibau Tavares e Jorge Tavares Silva são

alguns dos nomes de filhos do Maio que contribuíram para a

valorização da morna, classificada como Património Imaterial da

Humanidade pela UNESCO em 2019.
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Betu como artista do Maio em Cabo Verde

Na altura da minha infância, o Maio, em termos musicais, não

tinha expressão em Cabo Verde. Não haviam cantores e

compositores no Maio que eu saiba, apenas, um senhor, o Lino

Senhorinha, que tem a famosa musica “cascabujjo tem baleia”

que depois foi gravada com os tubarões - mas não se conhecem

outras pessoas que se pudessem considerar criadores de

música.

Eu faço parte dessa geração nova de compositores do Maio.

Mas é evidente que o Maio sempre foi ilha de música, não

como compositores, mas uma ilha onde se vivia a música,

principalmente nos bailes, de rebeca e de serenatas, para alem

do ambiente religioso da igreja… o meu primeiro ambiente

musical é um ambiente religioso, da igreja.

Não é por acaso que as minhas músicas falam do Maio, amor à

terra, da emigração…

Desde muito cedo tive, não sei se é sorte ou azar, de assumir

cargos de alguma responsabilidade, mas também comecei cedo

a compor, a fazer música. As primeiras músicas foram gravadas

ainda estava no liceu. Agora, já com cinquenta e muitos e,

talvez por isso, o conjunto total das composições na chega a

cinquenta.

…a música é imprescindível… não me consigo imaginar sem

musica.

Narrativas de memória (continuação)

Adalberto Silva (Betú)
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Cabo Verde é um lugar rico em biodiversidade marinha e é ponto de passagem de várias espécies protegidas tanto a nível 

Nacional, como a nível Internacional. 

O Maio faz parte do grupo das ilhas deste arquipélago de maior produção de zooplâncton (ovos, larvas de peixes, crustáceos) e

conta com importantes recursos e riquezas oceânicas como: lagostas, polvos, bivalves, tubarões, baleias de bossa, golfinhos, 

cavalas, chicharros e mariscos, entre muitos outros. 

A baleia-de-bossa acasala e tem as suas crias nas águas cabo-verdianas entre janeiro e maio, sendo o ponto alto entre março e 

maio. Na ilha do Maio é frequente observarem-se estes animais a saltar fora de água desde o Forte de São José, entre outros 

locais. 

É também ponto de passagem de tubarões e mantas, e um berçário para tubarões-gata, tubarões-martelo, tubarões-limão.

Rica em várias espécies de Conus, molusco gastrópode marinho predatório, pertencendo a uma espécie endémica da ilha. A 

diversidade de Conus em Cabo Verde, faz do arquipélago um lugar especial e com alto endemismo com 53 das 56 espécies 

ocorrendo apenas em Cabo Verde e em mais nenhum sítio do mundo. O coral (nomeadamente o coral vermelho conhecido por 

ouro vermelho) é outra das riquezas desta ilha que outrora conseguiu atrair empresas espanholas e italianas que exportavam 

este produto para o estrangeiro, nomeadamente para o Brasil. Cabo Verde tem um dos dez recifes de coral mais importantes do 

mundo em termos de conservação da biodiversidade, dado o alto nível de endemismo marinho (espécies que existem apenas 

num local no mundo, neste caso em Cabo Verde) e como tal, à sua vulnerabilidade às ameaças que podem levar à extinção.

O fundo do oceano guarda, também, em resultado dos vários naufrágios ocorridos nestes mares, um valioso património cultural 

subaquático importante para o conhecimento da história da ilha e da sua relação com o Mundo (Convenção da UNESCO de 

Proteção do Património Cultural Subaquático, ratificada em Cabo Verde).

Mar O Mar
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As tartarugas marinhas constituem uma das riquezas oceânicas do Maio.

Todas as praias da ilha são eleitas pela tartaruga-comum, também conhecida por tartaruga-cabeçuda, para a sua desova entre os meses

de junho a novembro, com o “pico” entre os meses de agosto e setembro.

A ilha do Maio é o segundo lugar com maior número de fêmeas e ninhos do arquipélago, depois de Boavista.

Em Cabo Verde é possível observar-se 5 espécies de tartarugas, entre elas:

-a tartaruga-comum (Caretta caretta), a única que desova em Cabo Verde;

- as tartarugas- verde (Chelonia mydas) e de casco- levantado (Eretmochelys imbricata), que se alimentam nas águas de Cabo Verde,

incluindo nas do Maio, quando estão no estágio juvenil, mas que são classificadas, respetivamente, em perigo de extinção e

criticamente ameaçadas;

- as tartarugas- parda (ou de couro – Dermochelys coriacea) e a Oliva (Lepidochelys olivacea) que se encontram em alto mar, ambas

classificadas como vulneráveis.

As tartarugas aproximam-se da costa durante a época de desova e, por segurança, sobem às praias apenas quando anoitece. Para

desovar preparam uma “cama” onde limpam toda a areia da superfície com as suas barbatanas da frente. Cavam um ninho (com as

barbatanas de trás) com mais ou menos 45 a 50 centímetros de profundidade. As tartarugas entram a seguir no que se chama “transe”:

concentram todas as suas energias na ação de colocar entre 60 a 110 ovos. Depois tapam o ninho e fazem a camuflagem, de forma a

que não seja possível identificar o local da desova. O processo completo de desova dura cerca de 90 minutos e o tempo de incubação é

entre 45 a 60 dias.
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Fêmea ou macho?

O sexo das tartarugas marinhas é determinado pela temperatura durante a incubação dos ovos. O aumento das temperaturas derivado do

aquecimento global poderá levar a uma maior produção de crias fêmeas. Acresce a este problema, a captura/caça da tartaruga – situação

que tem vindo a diminuir no país graças aos trabalhos de proteção das praias de desova implementado pelas várias ONGs, apoiadas pelo

Governo, e no Maio, pela Fundação Maio Biodiversidade. A lei de proteção de tartaruga mais recente (Decreto-legislativo nº1/2018 de 21

de Maio) ajudou bastante nesta luta ao consolidar a implementação da legislação que proíbe a apanha, a venda ou qualquer ato ilegal

sobre as tartaruga e os seus ninhos.

O trabalho de proteção de tartarugas no Maio foi iniciado pela Câmara Municipal do Maio por volta de 2003, e continuado pela Fundação

Maio Biodiversidade desde 2012. A Fundação apostou numa estratégia que se revelou eficaz na preservação das tartarugas pelo combate à

apanha desta espécie: a colocação de guardas em todas as praias e através da organização de equipas em cada comunidade com o objetivo

de sensibilizar, educar e envolver pessoas diretamente no projeto.

Curiosidades!

No período entre 2003 e 2017, houve 9 ocasiões de fêmeas de tartarugas-verdes a desovar em Cabo Verde, das quais pelo menos 7 eram

tartarugas diferentes: 3 na ilha do Sal, 2 na Boavista e 4 na ilha do Maio

De 2014 a 2017, houve 3 fêmeas de tartarugas-oliva a desovar em Cabo Verde: 2 na Boavista e 1 no Maio.

A ilha do Maio é um dos 5 lugares com maior número de fêmeas nidificantes de Caretta caretta do mundo!

Maio tem praias de areia de cor escura, clara e intermédia, que favorecem a incubação dos ovos a diferentes temperaturas.

As tartarugas marinhas precisam de praias de nidificação completamente escuras. A iluminação artificial desorienta-as e causa a morte de

muitas crias.

A ilha do Maio ainda tem praias sem iluminação e sem estarem urbanizadas, podendo-se assim considerar um santuário mundial para a

nidificação das tartarugas marinhas.

Curiosidades:

6 das 7 espécies de tartarugas marinhas estão classificadas como ameaçadas ou em perigo de extinção (IUCN, 2019 (www.iucnredlist.org ).

Em particular, a tartaruga-comum está classificada como em perigo de extinção para Cabo Verde devido em parte ao consumo de carne

que ainda existe, à morte acidental de juvenis e adultos derivada das pescas industriais e da limitação de praias disponíveis para nidificação.

Todas as tartarugas marinhas encontram-se protegidas por leis nacionais e acordos internacionais dos quais Cabo Verde faz parte. O

Decreto legislativo nº1/2018 de 21 de Maio tem como objetivo desencorajar as atividades humanas que afetam negativamente as

tartarugas marinhas e de criar uma tutela legal específica para este grupo de animais.
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Trabalho na fundação Maio Biodiversidade como supervisor de campo na época de

desova de tartaruga. Fora da época de tartaruga trabalho como técnico de equipa da

marinha.

Em Cabo Verde existem 5 espécies de tartaruga e no Maio também: são a Careta

Careta, a Tartaruga Verde, Tartaruga de Pendo, Tartaruga de Casco Levantado e

Tartaruga de Parda. Destas cinco espécies a única que faz a desova em Cabo Verde é

a Tartaruga Careta Careta. Ainda temos mais duas espécies que são a tartaruga

Verde e a de Casco Levantado, que encontramos no Maio quando estão no estágio

juvenil, ou seja, nascem noutros países e vem para cá só para se alimentarem

durante alguns anos, voltando para os seus países de origem, onde nasceram e

voltam a fazer a desova.

A Tartaruga Parda e a Oliva encontram-se só no alto mar, ou seja, utilizam Cabo

Verde como uma zona de passagem para outros lugares.

A época de desova normalmente fica compreendido entre o mês de maio ate o mês

de outubro. Mas, normalmente, consideramos a época de pico, os meses de agosto

até setembro.

As tartarugas preferem usar praias de desova durante a noite porque se sentem

mais seguras. Normalmente, aproximam-se da costa na época de desova e, quando

anoitece, sobem nas praias - normalmente escolhem praias seguras, zonas que têm

dunas em que se sentem mais protegidos. Na hora da desova preparam uma cama

onde tentam limpar toda areia da superfície com as suas barbatanas da frente,

depois começam a cavar, com a barbatana de traz, um ninho de mais o menos 50 a

55 centímetro de profundidade durante 20 a 30 minutos. A seguir começa a entrar,

no que chamamos “em transe”, ou seja, começa a concentrar todas as suas energias

na ação de por o ovo, colocando cerca de 60 a 110 avos no máximo. Depois disso

começa a tapar o seu ninho levando um tempo a fazer a camuflagem do seu ninho,

de uma forma a se passar pelo ninho, depois da sua desova, e não se saber ao certo

aonde foi feito.

O tempo de encubação demora de 45 a 60 dias debaixo da areia. O que define o

sexo das tartarugas normalmente é a temperatura da areia, quando a temperatura é

mais alta nascem mais fêmeas e nas temperaturas mais baixas nascem mais machos.

Com o aquecimento global existem mais fêmeas e poucos machos para conseguir

acasalar com as fêmeas e, consequentemente, há um declínio de tartaruga.

A Fundação iniciou em 2012 uma estratégia de 

preservação das tartarugas, inicialmente, com a colocação 

de guardas nas praias. Mas dado ao número de tartaruga 

que estava a morrer nas praias, decidiram adotar outra 

estratégia: a de criar equipas em cada comunidade, a fim 

de estar mais perto de pessoas, sensibilizar, fazer 

atividades educativas e envolver pessoas diretamente no 

projeto. Como essa estratégia pode-se constatar um 

grande declínio na mortalidade de tartarugas fêmeas nas 

praias de mar: uma redução de 40% de tartarugas mortas 

e, até o ano passado, conseguiu-se baixar para 5% de 

tartarugas morta.

Também utilizamos estratégias de conservação, como 

viveiros, onde fazemos recolocação de ninhos, tendo a 

oportunidades de ver as tartarugas e a forma como 

nascem.

Estamos a fazer estudos para perceber qual é o melhor 

meio de utilizar viveiros. Colocamos viveiros em algumas 

zonas, como a Vila (que é um viveiro de conservação), e  

outros que utilizamos para fazer estudos e analisar ninhos 

que estão em risco. 

Um dos maiores problemas é o aquecimento global. Como 

já tinha explicado, o que define o sexo da tartaruga é a 

temperatura da areia. Então, tem vindo a ser registado um 

aumento da temperatura a cada ano, o que tem estado a 

produzir mais fêmeas e poucos machos para conseguir 

acasalar com as fêmeas e, consequentemente há um 

declínio de tartaruga.

Um outro problema é a apanha e caça de tartaruga na 

praia de mar na ilha do Maio e nas outras ilhas. Embora 

tendo estado a diminuir, continuamos a trabalhamos com 

a proteção nas praias e também foi criado uma lei no mês 

de maio de 2018 em que proíbe a apanha de tartaruga e 

de ninhos, a venda, transporte ou qualquer ato ilegal com 

as tartarugas.  

Narrativas de memória
Denis Adriano, Maiobiodiversidade
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Sou supervisor de trabalho de campo nas épocas de tartaruga. Temos uma equipa por toda ilha composta por um líder, 

guardas, voluntários locais ou internacionais. A minha função é supervisionar e dar apoio tanto moral como material. Sou como

uma motivação para todos! Trabalhamos com as tartarugas por estarem em vias de extinção e por não termos dados 

suficientes. Neste sentido fazemos estudos, temos equipas e patrulhas nas praias de manhã à noite a recolher informações, 

certificando os números dos ovos, recolhendo amostras de DNA, identificando problemas e protegendo os aninhadores.

A Fundação trabalha com projetos em cada época com o objetivo de sensibilizar para a preservação das tartarugas. O programa 

conta com a capacitação e formação das famílias para receberem pessoas e turistas, comunidades locais e internacionais, fazem

a sensibilização nas escolas, temos parcerias com universidades… A Fundação tem relações internacionais - muitas vezes vêm 

pessoas de outros países com um nível académicos avançado e que precisam de prática, então há uma troca de experiências 

em que ambas as partes saem a ganhar.

Narrativas de memória

Ailsom Monteiro Ramos e trabalho com a  Fundação Maio Biodiversidade
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A pesca

Hoje em dia, para maior conforto e agilidade, os pescadores possuem 

motores nos barcos, “dizendo adeus ao remo” e poupando a sua energia 

braçal para o ato da pesca em si. Os dispositivos de GPS, que poucos 

possuem, ajudam não só na sua localização, mas também na demarcação 

das áreas oceânicas com abundância de peixes e/ou mariscos. 

Os pescadores artesanais do Maio pescam diferentes espécies dependendo 

muitas vezes da zona da ilha, das comunidades em si e dos próprios 

pescadores: de uma forma geral, a maioria dos pescadores dedica-se à pesca 

de espécies demersais (de fundo) como a garoupa, bica e moreia. Para além 

destes, na Vila, alguns pescadores pescam atum, assim como no Barreiro, 

onde também pescam serra. 

A pesca não constituiu a atividade principal da ilha no

início do seu povoamento (ao contrário da criação de

gado e extração de sal). Esta atividade constitui uma

das mais tradicionais e responsáveis pela subsistência

de grande parte da população.

A pesca artesanal feita pela população do Maio

permanece muito fiel à forma tradicional, considerada

sustentável, ecologicamente correta e seletiva.

A atividade da pesca, aprendida muitas vezes desde

criança com os familiares, requer uma disciplina rígida

no horário: inicia-se por volta das 4:00h da manhã (já

depois da recolha do isco entre a 01:00h ou 02:00h da

manhã) e termina com a vinda dos pescadores do alto

mar, entre as 13:00h e 15:00h.

Os pescadores usam botes de madeira de pequenas

dimensões (5 m de comprimento), normalmente

transportando duas pessoas por embarcação, utilizam 3

a 5 varas, com anzol e engodo (pequenos peixes

pelágicos ou de fundo, como o salmonete, são muitas

vezes usados como engodo) - muito diferente da

realizada por pescas de arrastão e em grande escala,

que não sendo seletivas e sendo destrutivas, diminuem

esta riqueza aos pescadores artesanais da ilha.

A pesca
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Quando os barcos chegam à praia, cada peixeira dirige-

se a um barco previamente acordado - normalmente

as peixeiras têm um barco associado à sua família,

sendo a peixeira a mulher, irmã, tia ou prima do

pescador, ou em alguns casos, apenas uma senhora

com quem se acordou previamente.

É a peixeira que faz o corte e a limpeza do peixe,

vendendo-o na praia, nos mercados e na ruas e

restaurantes – ou conservando-o em sal ou frio.

Habitualmente transportam o peixe à cabeça – cerca

de 20 quilos ou mais – tanto em “baldes” (para peixes

pequenos) como em cima de uma tábua, para o caso

dos grandes, no caso do atum.

A pesca do búzio é o principal meio de subsistência de várias famílias do 

arquipélago, incluindo algumas famílias da ilha do Maio, pois o búzio é 

uma iguaria Cabo Verdiana muito apreciada e encontrada em quase todos 

os restaurantes. A procura desenfreada tem levado a uma pesca intensiva 

da espécie através de métodos não sustentáveis.

Para além da pesca à baleia doutros tempos (o Maio foi um importante 

ponto de escala para a América, entre os séculos XVIII e XIX), a atividade 

piscatória “abasteceu” outrora uma economia local ligada à conserva 

(fábrica de conservas de peixe, IMAL- Industria Maio LDA), que empregava 

diretamente um número significativo de pessoas, para além de escoar o 

pescado, mas que acabou por encerrar as portas com a morte do 

proprietário.
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Anastácio Assunção Mendes e tenho 58 anos.
Sou pescador há 40 anos e aprendi a pescar desde menino como o
meu irmão mais velho. Comecei a ver e a fazer, a fazer… até criar
calo!
Levantamos entre a uma e as duas horas de madrugada para pegar
isca para depois ir pescar. No caso não encontrarmos a isca
voltamos para casa.
Normalmente duas pessoas vão no bote e têm a mesma função.
Apanhamos vários tipos de peixes nomeadamente o atum, serra,
garoupa, bica, lobo - cada um na sua época. Antigamente tínhamos
mais peixes, mas agora chegam barcos da ilha do São Nicolau e de
Santiago a fazer pesca com rede.
Antigamente pescávamos com uma linha grossa porque os peixes
eram em maior quantidade. Não pescávamos de madrugada e a
pesca era feita com barcos a remos. Mas a partir de 1975 vieram os
motores, agora temos GPS, sonda e outros. Antes tínhamos poucos
aparelhos, mas pescávamos muito mais peixes.
Tem dias que o mar fica agitado e pouco favorável para pesca então,
por as embarcações que termos são pequenas, não dá para pescar.
Pensamos em ter uma vida melhor e mais consciente, mas temos
pouco apoio, a única instituição que nos apoia é a FMI. Muitas vezes
temos avaria nos motores de pesca e não tem peças para comprar e
fazer o conserto, consequentemente ficamos semanas sem ir para o
mar, tornando a nossa vida mais difícil sendo ela o nosso único meio
de sustento.
No mar passei por muitos problemas e fases, mas Deus é pai. No
ano 1989 tive um naufrágio em que Italianos nos encontraram no
caminho de Brasil e levaram-nos para a Argentina. Tivemos 10 dias
sem comer nem beber…mas só com milagre de Deus…Eu não tinha
nada mas, como aprendi com um professor que quando estamos
perdidos apanhamos uma gotinha de água de forma a criar saliva na
boca… então comecei a molhar a boca com um bocadinho de água
do mar, para boca não secar. Depois conseguimos pegar um peixe
chamado voador e tentamos comer um pedaço, só para
desenrascar. Regressámos da Argentina pois o governo Cabo Verde
tem uma ligação com a Europa. Então pagaram as passagens de
avião.
No ano 2013, estávamos eu e o meu filho, e o barco afundou numa
zona chamada Banca. Estive 7 horas a nadar e só encontrei resgate
num bote na Ponta Preta. Mas o meu filho de 26 se perdeu de mim
e não apareceu.

Narrativas de memória
Pescador
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Martins Pires mais conhecida por Xeti, peixeiraComecei a

trabalhar como peixeira aos 23 anos.

Uma peixeira, por volta das 10 horas da manhã, vai ao

encontro dos botes que chegam do mar, toma o seu

peixe e sai para vender. Normalmente cada família tem

seu bote e as peixeiras podem ser a mulher, irmã, tia,

prima do pescador.

Às vezes o pescador pesca o peixe e coloca o seu preço e

vai-se vender. Noutras, o pescador paga para

venderemos o seu peixe.

Quando o bote chega tomo o peixe e levo para o

mercado. Faço o corte e a limpeza. Se tiver pessoas no

redor da praia que queiram comprar vendo, mas se não

houver, saio nas ruas, para as casas de fregueses e nos

restaurantes.

Quando não consigo vender o peixe levo-o para casa e

conservo na arca para vender outro dia. Se as vendas

estiverem muito fracas, faço a conserva com o sal, senão

o peixe estraga-se. Na altura das cinzas, dia 6 de março,

dá para vender!

Nós peixeiras passamos por muitas dificuldades, uma

delas é a falta de um lugar para se fazer a conserva de

peixes em câmara de frio. Tem épocas em que temos

grandes quantidades de peixe e pouca procura, e a

maioria das peixeiras não possuem uma arca para fazer

conserva dos seus peixes. Na hora que o peixe é muito,

temos de recorrer ao que tenha uma arca.

Nós levamos mais ou menos vinte e tal quilos de peixe à

cabeça. Levamo-lo conforme o peso e comprimento que

têm: se for pequeno vai no balde, se for, por exemplo,

um atum, vai em tábua.

Narrativas de memória

Peixeira
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5. PROPOSTA ESTRATÉGICA: O FUTURO

O Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês tem subjacente a definição e implementação de um projeto/planeamento 
estratégico que apresente atividades estruturantes e cujo impacto garanta a dinamização e inovação em todo o território e nas
comunidades.  Para tal, o documento ao definir a missão, objetivos e eixos de ação convoca uma estratégia integrada e integradora 
entre as várias entidades envolvidas e as  atividades a realizar.

PROPOSTA ESTRATÉGICA 
DO CENTRO INTERPRETATIVO DAS SALINAS DE PORTO INGLÊS: 

dinamização e inovação 

Missão Objetivos Eixos de açãoCentro 
Interpretativo

Inovação e 
Dinamização

“Valorização dos elementos histórico-culturais e naturais  da atividade 
extrativa do sal e da interação entre a comunidade maiense e o seu 
território.”
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Construção participada:

A metodologia que melhor se adapta a esta  situação passa pelo envolvimento da comunidade e a 
sua participação ativa na definição de todas as fases do projeto. Assim, numa fase inicial será 
necessário:

•Representantes das várias entidades locais e nacionais; 

•Representantes das associações;

•Elementos da comunidade e/ou “amigos críticos”
Constituição de equipa de trabalho

•Análise SWOT: pontos fortes, fracos, ameaças e potencialidades

•Definição de prioridades
Levantamento diagnóstico

•Definição dos objetivos comuns

•Inventariação de prioridades comuns e particulares;

•Indicação de eixos de ação
Construção de Objetivos e eixos de ação

De forma genérica, adiantam-se as seguintes propostas de partida: 

A missão: Interpretação e difusão do património cultural e natural da Ilha do Maio; 
Pólo de dinamização educativo e cultural;
Local de referência  de turismo cultural nacional e internacional.

Objetivos: atrair a fruição do património cultural e natural através de um turismo de qualidade, a nível nacional e internacional
promover o empreendedorismo cultural gerando a melhoria da qualidade de vida das comunidades;
respeitar e conservar a biodiversidade e os ecossistemas do património natural;
propor ações de âmbito educativo e promotoras do conhecimento e investigação.

Eixos: Educação patrimonial e ambiental; 
formação e investigação;  
empreendedorismo e criatividade;
divulgação e markting
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Tomando como preocupação primeira a localização do “Centro” e que foram salvaguardados os impactos negativos do projeto, cabe aqui
deixar esta referência, evidenciando uma base positiva de início de trabalho, de valorização dos aspetos interdisciplinares e da
necessidade de um trabalho articulado entre setores, que inclua o consignado no Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento da Salina
da Ilha do Maio.

“Aspetos positivos:
- O CI permitirá a preservação e a apresentação do património local, a promoção e a interpretação da cultura presente no território e a divulgação e 

sensibilização para os valores naturais associados à PPSPI; 

- Por seu lado, as atividades de observação da natureza (para além de atividades de índole científica que se possam desenvolver independentemente 
do Empreendimento) desempenharão um importante papel na valorização do património natural e, através do conhecimento e da sensibilização, da 
sua proteção; 

- O conjunto de tanques de produção de flor de sal pode constituir um fator de redinamização das salinas  e mitigar o risco de descontinuidade dessa 
atividade e com ela a perda esse componente essencial da identidade histórica e cultural da PPSPI; 

- A dinamização e valorização turística da atividade extrativa do sal pode representar um outro fator essencial para a continuidade dessa atividade e, 
assim, da PPSPI. “

- Dos  postos de observação de aves já construídos não resultam impactes ambientais assinaláveis; 

- A localização dos postos de observação de aves e a implantação dos trilhos de observação da natureza não implicam pressão sobre a Zona de Proteção 
Integral da PPSPI”.

Recursos 
disponíveis

Priorida
des

Entidades
e 

atividades

A implementação do projeto deve ser feita de forma sequencial, radial 
e articulada, através de planos de ação no terreno que considerem, à 
partida, os objetivos a atingir X os impactos consequentes mas 
medindo, também, que e para o equilíbrio deste ecossistema existem 
pessoas, com uma cultura, objetivos, desejos e sonhos, sendo preciso 
conciliar os vários equilíbrios existentes.

Implementação

Impactos

A implementação de um projeto é um ato delicado e de equilíbrio, 
que deverá conciliar os desejos e  as aspirações  das pessoas e a 
preservação dos vários ambientes. 
Daí a importância de equipas multidisciplinares, da participação das 
comunidades e da integração de elementos críticos. 
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ANEXO: CONTEÚDOS EM INGLÊS

A PINCH OF SALT

Salt is a natural product, result of a chemical reaction between an acid and a basic solution. It can be found in mines, ponds or through seawater 

evaporation and, most assuredly, in your kitchen;

The human body produces no salt but it is crucial for a series of vital functions.  From time immemorial, salt has been present as seasoning in many 

cultures, giving a “special touch” to any meal.  It was indispensable in food preservation, especially during long voyages such as sea routes. It was used as 

payment as well as trading coin,  that’s why it is found in the words like SALary (payment in salt). 

There was a time when the value of salt was equivalent to gold, the reason why salt is known as “white gold” in the island of Maio.

Maio’s salt was a fundamental mean of survival for its population, since it was used to trade it for pastry, bananas and other products. It was sold to the 

lords Manito Bento and José Bento, who would export it in the Aleluia and Belmira feluccas, to other Cabo Verdean islands, Santiago amongst them, 

heading over to distant lands afterwards.

Nowadays, the Cooperativa do Sal da Ilha de Maio is the entity that controls the harvesting of salt. This job is usually carried out by women, between the 

months of May and September, before the rain season. This timing is due to the difference between the salt that is produced by a mixture with 

rainwater and the salt produced only with sea water – this latter being more white and having better quality.

The locals, who know how to perform this process, have the following to say:

Everything starts when the seawater enters the ponds from the Lagoa Maior tip (next to Morro) and the subsurface during the rain and spring tide 

seasons – during new and full moons, when the sun and the moon are aligned, their effects over the tides are summed, generating the spring tides, 

making high tides higher and low tides lower.

Once the salt is in the mareta, it’s crystalized. If the salt is ready, then it is broken with a spear and collected with a shovel. Sometimes, although the

water does not completely evaporate, the mareta is still worked upon.

The salt is then taken from the pond to the cooperative in a barrow. In the past, it was loaded on the balaio, carried overhead, being transported on a 

lamb leather bag or tow bag, on the back of a pack animal.

Afterwards, the salt would be grinded and processed through an iodine machine, it is weighted and lined up for packaging and storage. Up to 200 bags 

of table salt are produced, the equivalent to 25kg.

According to preference, three types of salt can be found in the cooperative: coarse, table and crystal salt.
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WHITE GOLD

The “white gold mines” of Maio had a significant importance to the history of Cabo Verde since, until the 17th century and from all the salt producing 

islands, Maio had the most  coveted regarding the extraction of salt, which would then be exported to Brazil, England and the Caribbean.

Several nations  visited the island and  shaped several periods of its history:

The period of salt and livestock exploitation - For the amount and quality of its salt and meat (salting the meat would allow food to be preserved 

during long voyages); The period of pirates and corsairs - Due to its resources and strategic position and proximity to the island of Santiago; The 

period of Dutch interest and English settlement – salt supply routes; The period of Portuguese colonial administration. 

TRIVIA

The history of Maio’s “white gold” has some interesting curiosities:

The first is that Maio’s salt was considered res nullius, meaning that it belonged to no one and therefore, belonged to whoever took it. Anyone was 

free to create small pans and fill them with seawater, through irrigation systems carved by a hoe and therefore, claiming ownership. Not many 

people would commit to this job since the Great Salt Pond, which was a community pond, would produce enough salt for everyone and its sales to 

foreign ships would guarantee sustenance to the whole population.

In addition, the natural Great Salt Pond is close to the settlement of Nossa Senhora da Luz (in Porto Inglês) and occupies an area of 3 km long by 1 km 

wide. A part of this area belongs to the salt pond called the Big Pond or Government Pond, propriety of the State, while the remaining, smaller area 

is occupied by other salt ponds belonging to private individuals and institutions.

Last but not least, Maio’s salt is obtained thanks to the tides that burst through the salt pond, closing water off, evaporating it and crystalizing the

salt, which is then harvested.

SALT DISTRIBUTION THROUGH THE POPULATION

Salt distribution through the population was not always equal:

Until the beginning of the 19th century, the island administrator would choose a day and an hour for the population to surround the salt pond. After 

a signal, men, women, children and slaves would rush in the pond in order to mark out areas, as big as they could, so they could extract the salt and 

sell it. 

This form of distribution gave many problems, since it lead to great arguments and even physical violence; besides, the weak and impaired could lose 

their share.

Around the 1830s, the “wheel of salt” is established, a rotational system of salt extraction, sales and exports, with the purpose of being more just. 

During the month of January, the inspector would collect information about the island’s population, with the names of the heads of each family and 

the number of relatives under them, dividing the salt pond in lots, with sizes varying according to the amount of members of each family. All 

inhabitants who were head of couple and according to the number of relatives under them, for each household, reserved the right to ship, 

alternatively or by turns, a certain portion of salt, by a previously established price and equal for everyone. When a ship docked with a demand of 

salt, the Inspector General would divide the requested quantity, half between the merchants and half between the population - which would share 

their half in the following manner: 72 fanegas* for each head of family, 26 for each spouse and 18 for each remaining relative.

* fanega – an old measure of dry capacity in Portuguese and Spanish-speaking countries. It was generally used in an agricultural context to measure 

quantities of grain and was represented by 4 alqueires (one alqueire is the satchels or baskets carried by pack animals for the transport of goods. The 

capacity of those satchels, more or less standardized by the ability of the pack animals, was taken as a measure of dry goods, especially grain).

Portuguese citizens could only claim a share of the Big Pond’s salt if they lived in Maio for more than one year. Non-native foreigners, housekeepers 

and slaves were excluded from participating.
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THE HISTORY OF MAIO

Everything changes, moves and transforms, and so do the names. This includes the name of the island of Maio, named the “island of the Mayaes” 

(perhaps  in honour of Maia, the goddess that bestowed the power of the Sun over the Earth and Nature’s fertility, or perhaps due to the flowers 

that during that time, decorated the windows in Portuguese homes).

However, in Cabo Verde, its name is Djarmai.

It was Diogo Gomes and António de Noli who first discovered Las Mayaes (Maio) in 1460, along with 4 other islands in the Cabo Verde’s 

archipelago: Sam Jacobo (Santiago), Felipe (Fogo), Sam Christóvam (Boavista) and Lhana (Sal).

The landing happened in the Gonçalo beach area, named after Gonçalo Ferreira, Knight of the Infante D. Henrique house, who was the first person 

to set foot in Maio soil.

Maio was divided, rented and donated many times, having several owners, one of which being Rodrigo Affonso – a name associate to the 

introduction of livestock and cotton plantations.

PIRATES IN THE ISLANDS OF MAIO AND SANTIAGO

Between the 16th and 17th century, corsairs had a small surprise in hand for Santiago, having created a base of operations in Maio to raid Santiago 

with heavily loaded weapons. Maio was the perfect place to create this base since, having excellent conditions for livestock to graze, being nearly 

deserted and having no defence.

Francis Drake, a corsair at the service of the Queen of England, docked at the island of Maio before sacking the city of Ribeira Grande (Santiago). 

Drake reports that he could only find salt and goats in Maio: “huge salt mounds, similar to snow mounds, fine and perfect in its natural state, 

abundant and in constant growth, capable of supplying all of the lands and islands in contact with it, and even then, it would be impossible to 

deplete it all”.
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SALT POND EXTINCTION

Maio’s appeal came from the salt ponds that attracted the constant presence of pirate and corsair ships, as well as foreign 

commerce ships, mostly Dutch and English. The English would freely extract Maio’s salt, claiming it as its own propriety by 

consequence of the marriage between D. Catharina de Bragança and Charles II of England.

The Portuguese Crown intended to extinguish the salt ponds – but eventually gave up – due to the great flow of foreign ships on 

the island (110 ships observed during the year 1713 alone) and recognize the need for its defence:

- To put an end to pirate incursions;

- Due to the disturbance and plundering of settlements and churches caused by the crews of the foreign ships;

- Due to the English freely taking over the salt ponds;

- By fear that the English would anticipate in the construct a fort to defend the salt ponds;

-

FORTIFICATION

The Portuguese realised that salt was a valuable commodity during 1717 - maybe due to Portugal being unaware of the vital role 

that salt played in Maio, since the interest they had for Cabo Verde was limited to commerce.

Maio, which during the first half of the 18th century had no legal authority and an unarmed militia as its only means of defence, 

suddenly found itself having a military commander, 20 enlisted military troops, a 15 men Marine Corps brigade and a military 

company of 50 soldiers to defend its important wealth.

There was the need for defensive structures. The hill close to the salt ponds and the settlements of Casas Velhas and Ribera João 

(Ribeira D. João)  were the strategic locations chosen for the construction of the port and salt pond’s defence.

Still during the 18th century, D. João V orders a fort to be constructed – Forte S. José. Later on, another fort is constructed, named 

Princesa D. Leopoldina, in honour of D. Pedro IV’s wife and containing Maio’s Lighthouse.
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GEOGRAPHICAL LOCATION

The isle of Maio, one of the oldest of Cabo Verde’s archipelago, is a plain island similar to Sal and Boavista, and together with Santiago, Fogo and 
Brava, compose the group named Sotavento.

It is located between 15º 07’ N and 15º 20’ N and 23º 05’ W and 23º 15’ W, south of Boavista and Northeast of Santiago. It has an elliptical shape 
with approximately 269 km2 in area, 24km long and 16 km wide.

Located north of Maio is the small island Laje Branca, an area of great preservation due to the white-faced storm petrel nests - the only sea bird 
known to reproduce in the island of Maio - as well as the presence of other species around the island, such as sea turtles, sharks and coral fish.

The main winds are the northeast trading wind and the Harmattan - a seasonal wind, hot and dry, blowing from the Sahara between the months of 
December and June (with a rainy season between August and October).

Maio is a small island but possesses a vast and diverse landscape,  where it can be found the 7 natural wonders: Monte Penoso, Terras Salgadas, 
the Baxona Bay, the Porto Inglês salt ponds, the Bitxe Rocha beach, the Morrinho dunes and the Calheta forest perimeter.

Hills in Maio are distributed in three fronts, predominantly in the north and central part of the island, with Monte Penoso being the highest (one of 
the 7 Wonders and located in a protected area), rising 436 m high. Other highlighted hills are Monte Coruja (326 m) and Monte Santo António 
(roughly 252 m), located in the north front, and Monte Batalha (295 m) along with Monte Pedregal (278 m) in the south front. Monte Branco (251 
m) and Monte Carquejo (246 m) are located in the east front.

The shoreline is plain, with white sand beaches, such as: Baxona Bay (Calheta) and the Bitche Rotcha beach (two of the 7 natural wonders of the 
island), Praia Gonçalo and Pilão Cão (sea turtle nesting area), Real beach, Galeão, Santana bay, the Cadjetinha and Pau Seco beaches along with the 
Morro, Porto Cais, Ponta Preta and Praiona beaches. Ponta dos Flamengos, Cais and Ribeira Funda beaches, João Martinho, Boca Lagoa and Seada
beaches, the beaches from Soca to Pau Seco and Boca da Ribeira beach.

MAIO STONE

Another resource from the island are masonry stones, which was revealed to be of high quality in the 17th century. It was also used to build several 
historical buildings, such as the Sé Catedral, the fortress and bulwarks of Ribeira Grande de Santiago, as well as the fortress of Cacheu. The ruins of the Sé
Catedral exhibit these masonry stones, used especially in the construction of the structure, as well as the doors and windows of this building.

Therefore, during the 1870s and by order of the Governor of the island, a focus was given in the production of masonry stones, after a Portuguese 
specialist, João António Barbosa, was assigned to the island, which later became an overseer in the construction of the church of Nossa Senhora da Luz.

In the 20th century, the name Manito Bento is associated to the transport of these masonry stones to Gambia, starting with a boat but quickly growing to 
a fleet with over 20 boats. With this fleet, Manito Bento became a successful local entrepreneur, which became known for its supportive role towards the 
island’s population during famine, distinguished by the President of Portugal, Craveiro Lopes, for his services and receiving a commendation by King 
George VI of the United Kingdom.

The production of lime in the Cabo Verde’s archipelago is connected to the existence of local limestone raw material and traces of its use can be found in 
several, earlier buildings.

In the island of Maio, lime has been a livelihood for some families, preserving its traditional means of production. The calcination of the limestone
happens in traditional kilns, built of stone and mortar, using wood from local acacia bushes (Prosopis juliflora), where it burns at over 900ºC (1652ºF) for 
several days. These kilns located between Cascabulho and Morrinho – close to limestone quarries and having a water well in the vicinity, to slack the lime 
– have a cylindrical shape with two holes: one on top where the limestone was inserted and another hole on the side used for air ventilation and 
extracting the lime.

Big gypsum deposits can be found in the northeast side of the island, close to Morrinho, with an extraordinary degree of purity (99%) and having non-
industrious processing. The clay deposits (white in Ribeira do Morro and red in Ribeira Lagoa) are used for utility and ornamental ceramic pieces, being 
produced manually and made in traditional kilns. the main unit is located in Morro, and uses the potter's wheel but an electric kiln instead.
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Norte do Maio Natural Park – Includes Terras Salgadas, the largest salt pond ecossystem in Cabo Verde with lands possessing a high 

concentration of salt, dunes (with the Morrinho dunes as one of the 7 natural wonders) and a vast extension of sedimentary deposits 

which are home to both migratory and wader birds.

Porto Inglês Salt Ponds Protected Landscape – includes one of the largest salt pond ecosystems in Maio, with two main ponds: a 

smaller, used for traditional salt extraction and a larger one, classified wholly as protected area.

This protected area falls under the RAMSAR Convention, a location internationally recognised for its importance to migratory birds, 

amongst other attributes. It is the 4th RAMSAR location in Cabo Verde and 1st in Maio. Over 44 bird species were observed in the 

lagoons belonging to this protected area (source: FMB), it is also home to the largest studied Kentish plover (Charadrius alexandrinus) 

population. There is also an older salt pond area, also protected, and in which several species of birds can be observed, along with a 

dune system close to Morro. These landscapes are protected according to the RAMSAR Convention on Wetlands of International 

Importance especially as Waterfowl Habitat (1971) for its importance on halophyte vegetation, along with the presence, nesting and 

general habitat of several bird species (some migratory, some endemic such as the Kentish plover and the Cream-colored courser 

(Cursorius cursor exsul)), aquatic species and sea turtles, while providing great economic benefits, such as water supplies (quantity 

and quality), fishing, agriculture (water table maintenance), biodiversity, leisure and tourism opportunities, amongst many others.

Barreiro Figueira and Ribeira de Lagoa Protected Landscape – Alluvium bays with some of the most fertile lands on the island.

Ribeira D. João – which had the greatest number of Palm and Coconut trees.

Ribeira do Morro – with agricultural plots, stone and gravel extraction close to Monte Batalha and clay extraction, specifically used 

for ceramics, in the Pedregal area.
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FLORA

Maio’s flora is essentially composed of species adapted to dry or extremely dry conditions. 

Maio’s flora has an important role in the battle against desert erosion, in the conservation of the soil’s humidity, the preservation of the 

landscape and the living conditions of the population, since it generates jobs from tree planting and area management.

Maio is home to the biggest forest perimeter found in the archipelago, one of the 7 natural wonders of the island, in the Calheta area, 

close to the settlements of Morrinho and Cascabulho, with a rough area of 500 ha (1.200 ac), where a number of varied plant species 

can be found, with emphasis on the American acacia and the “Martins acacia” (named after the islands administrator during the time of 

its plantation, in 1918.)

Coal exploitation that originates from the acacia tree plantations (in the zootechnical centre, created during the first half of the 20th

century) has a remarkable economic  impact to the island, supplying the demand of the neighbouring island of Santiago.

The Jatropha is the “green gold” of the island of Maio. A plant from which biofuel is produced, amongst other products, with its origins 

in Central America and that drew attention in the 18th and 19th century. During the 1830s and 1840s, the oil extracted from the 

Jatropha was exported from Cabo Verde to Portugal and was used to illuminate Lisboa (over 2.000 streetlamps) and Rio de Janeiro, 

besides being used in the production of soap.

The Dragon Tree  - DRACAENA DRACO - is a plant that can be found in the island of Maio, its most particular characteristic being the 

reddish sap it releases which, according to legend, was the blood of the hundred headed dragon. This plant had a sacred symbolism for 

the guanche Indians (Cannary islands ancestral community) for its magical and healing powers. It was used as a prescription drug 

(thanks to its anti-inflammatory, healing and antioxidant proprieties) but also for dyeing and shamanistic rituals.

TERRESTRIAL FAUNA

The island is an important ecosystem, presenting a remarkable biodiversity: it is habitat to invertebrates (spiders, roaches), reptiles 

(lacertas, geckos), a considerable variety of bird species which includes the greater hoopoe-lark (Alaemon alaupides), the bar-tailed lark 

(Ammomanes cinctura), the helmeted guineafowl (Numida meleagris), the Kentish plover (Charadrius alexandrinus), the Egyptian 

vulture (Neophron percnopterus), the common kestrel (Falco tinnunculus), the osprey (Pandion haliaetus), the grey-headed kingfisher 

(Halcyon leucocephala), besides domestic animals and livestock.
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Biodiversity

Cabo Verde is a place rich in marine biodiversity and is a passage point for many protected national and international species.

The island of Maio is one of the islands that has a big production of zooplankton (eggs, larvae from fish and shellfish) and relies on 

many resources and ocean wealth: lobsters, octopuses, bivalvia, sharks, humpback whales, dolphins, mackerels and shellfish, 

amongst others.

Cabo Verde is a place rich in marine biodiversity and is a passage point for many protected national and international species.

Curious details of the island of Maio:

The humpback whale mates and has its offspring in Cabo Verdean waters, happening between January and May, having its height 

between March and May. It is frequent to observe these animals jumping out of the water from the São josé Fort, amongst other 

places.

It is also a passage point for sharks and manta rays and a cradle for sharks, such as the lowfin gulper, hammerhead and lemon shark, 

amongst others.

It is rich in several species of Conus, a predatory cone snail,  belonging to the group of the  endemic species of the island. The Conus

diversity in Cabo Verde makes the archipelago a special place, displaying a high number of endemic species, with 53 of its 56 species 

having home in Cabo Verde and none other place on Earth.

The bottom of the ocean is also rich in underwater cultural heritage, due to the several ships wrecking in its waters, allowing the 

understanding of the island’s history and its connection to the world (UNESCO Convention on the Protection of the Underwater 

Cultural Heritage).

Sea Turtles are part of the ocean wealth of the island of Maio. The loggerhead sea turtle choose all of its beaches to nest between 

the months of June and November, with a peak between August and September. The island of Maio is the second most populated 

place in the archipelago, regarding female numbers, after Boavista.

different species of turtles can be observed in Cabo Verde: The Loggerhead Sea Turtle, the only one that nests in Cabo Verde; The 

Green and Hawksbill Sea Turtles, which feed in the Cabo Verdean waters during development, but are critically endangered; The

Leatherback and Olive Riddley Sea Turtles, which are found in the high seas, both classified as vulnerable species.

6 of the 7 sea turtle species found in Cabo Verde are classified as threatened or in danger of extinction (IUCN, 2019 

www.iucnredlist.com). Particularly, the loggerhead sea turtle is in danger of extinction in Cabo Verde due, in part, to the consumption 

of its meat, as well as the premature deaths of hatchlings and adults, a result from the intensive fishing and beach occupation,

limiting the number of beaches safe for nesting. National laws and international agreements that Cabo Verde is part of protect all sea 

turtles. Article 1/2008 of the 21 of May Degree has the purpose of discouraging human activities that may affect the sea turtles

negatively and creating a specific legal tutelage for this species.
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Turtles usually wash up ashore during the nesting season and, for safety reasons, climb up the beaches only during the night.

In order to nest they prepare a “bed”, where they try to clean all the surface area with their front flippers.

They start digging a nest with their hind flippers, between 45 and 50 cm deep. Then, the turtle enters a “trance” state, or rather, focusing all its 

energy in laying their eggs, laying 60 to 110 eggs. Afterwards, the turtle covers its nest and builds its camouflage, so the nest cannot be identified. 

The incubation period lasts between 45 to 60 days, under the sand.

Male or Female?

What defines the turtle’s gender is, curiously, the temperature of the sand in which they hatch: if the sand is warmer, more females are born. In 

contrast, if the sand is cooler, then more males are born. Consequentially, with the advent of global warming, more female turtles are being born. 

This will mean that there will be less males to mate with females and thus, the turtle population will decline. To aggravate this, there is also 

poaching on the island, which has recently diminished, thanks to the effort carried out on beaches by several Government supported NGOs, and by 

Fundação Maio Biodiversidade in the island of Maio. The most recent turtle protection law (Law #1/2018 of 21st of May) had a huge impact in this 

effort since it forbids the poaching of turtles and their nests, making it illegal to sell, transport or take any harmful action over them.

The sea turtle protection effort in the island of Maio was initiated by the Maio’s City Hall around 2003 and has been taken by Fundação Maio

Biodiversidade since 2012. The Foundation introduced a strategy that aims to protect and preserve turtles against poaching, with the placement of 

guards on the beaches as well as the creation of teams in each community, with the purpose of educating and directly involving the population in 

this project. This strategy turned out to be effective, since a decline in turtle mortality has been registered ever since.

TRIVIA

Between 2003 and 2017, 9 instances of female Green Sea Turtles was recorded, nesting in Cabo Verde, in which 7 of the 9 instance were different 

individuals: 3 in the island of Salt, 2 in Boavista and 4 in the island of Maio;

Between 2014 and 2017, 3 Olive Riddley Sea Turtles nested in Cabo Verde: 2 in Boavista and 1 in Maio;

Maio is amongst the top 5 places in world where female Loggerhead Sea Turtles nest;

Maio has both dark, intermediate and light sand, which favors different temperatures for incubation;

Sea Turtles need beaches with no artificial light, since they become disoriented and causes many hatchlings to die;

The island of Maio has many beaches without artificial light and free of urban changes, being considered a world sanctuary for sea turtle nesting.

Coral (more specifically the red coral, also known as red gold) is also one of this island’s treasures that attracted both Spanish and Italian 

companies, which then exported this product overseas, mainly, to Brazil. Cabo Verde has, nowadays, one of the ten most important coral reefs in 

the world regarding biodiversity preservation given the high quantity of endemic species to Cabo Verde and as such, its vulnerability to threats 

that can lead to its extinction.

The bottom of the ocean is also rich in underwater cultural heritage, due to the several ships wrecking in its waters, allowing the understanding of 

the island’s history and its connection to the world (UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage).
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MAIO’S SETTLEMENTS

The first settlement of the island of Maio would have happened around the 15th century, with people coming from the 

island of Santiago, connected to livestock husbandry, salt extraction and cotton plantation.

The number of Europeans was always limited (possibility only the people that integrated the local captaincy) when 

compared to the African population presence made slave – mandinka, bissago, wolof, fula and other people from the 

Portuguese Senegambia – which originated distinctive characteristics of Maio’s cultural identity.

The first settlement – Penoso – started to form at the foothill of Mount Penoso during the colonization (probably chosen to 

avoid pillaging from pirates).

Porto Ingles, initially known as Porto Guindaste (due to the imposing crane next to the dock), becomes influent during the 

18th century, due to the increasing salt production.

This island's houses are cozy and the traditional design displays similar characteristics to the architecture of colonial times, 

having significant historical value to Cabo Verde.

MAPA - It is possible to visit 13 settlements distributed through the island of Maio: Porto Inglês, Morro, Calheta, Morrinho, 

Cascabulho, Pedro Vaz, Praia Gonçalo, Santo António, Alcatraz, Pilão Cão, Ribeira D. João, Figueira (with 2 parts, Horta e 

Seca), Barreiro (also with 2 parts, Lém Varela e Banda Riba).

Maio's population always sought other islands, as well as Europe and America. 

It is a safe and tranquil island. Its people receive with its eternal (and intrinsic) "morabeza".

Betú, a great poet from Maio, presented his home island´s capital with this poem, interpreted by Ildo Lobo, in the Nhos

Morna album:

From the sea a staircase, from the air a tapestry,

Laying on the gentleness, on the inebriation of an ungrateful time

Which made a resigned queen

That shines in her (salt) pond, mirror of crystalline souls

My cradle,  Porto Inglês ( English port) 

Beautiful moonlight, reason for my feelings

Time that he sleep covered by the friendly sky mantle

To dawn in the morning of a new day

In the morning the sun is here

Climbing gently in the sky, beating on the white earth

That shines in the (salt) pond, mirror of crystalline souls

My cradle, Porto Inglês (English port)
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Fishing was not a main activity when Maio was first settled (unlike livestock and salt extraction). Nowadays, artisan fishing produces

an average of 396 tons of fish every year making it one of the most traditional activities on the island, responsible for a great part of

the population’s livelihood.

The artisan fishing practiced in Maio stays faithful to the traditional methods and is considered a sustainable, ecologically correct

and selective activity.

Fishing, learned many times since childhood with the family, requires having a disciplined, strict schedule: optimal hours to start

fishing are around 4 am (after collecting the bait at around 1 am) and it ends with the return of the fishermen from high seas

between 1 pm and 3 pm.

The fishermen use small wooden boats (5m long), each usually taking only two people, using 3 to 5 rods with hook and bait (pelagic

fish like the red mullet are often used as bait) – quite different from the large scale fishing by fishing trawler, which by being

destructive and non-selective, reduces the wealth artisan fishermen have available to them.

Nowadays, boats have engines, completely replacing the paddles and giving the fishermen more comfort and agility, and saving their

energy for the fishing activity itself. Some have a GPS system installed in their boats that helps, not only in tracking their own

location, but also in locating and delimitating new ocean areas abundant with fish and shellfish.

When the boats arrive at the beach, every fish seller goes to a previously arranged boat – usually, every family has its own boat and

the fish sellers are usually the spouse, sister, aunt or cousin of the fishermen.

It is the women that cut and clean the fish, either selling it right there on the beach, on the marketplace or on the streets or directly

to restaurants – or even preserving it in salt or ice. They transport the fish above their heads – roughly 20kgs or more – using

buckets (for small fish) or planks (for bigger fish, such as the tuna).

Artisan fishermen from Maio capture many different species depending, many times, on the zone of the island, the communities and

fishermen themselves: generally, most fishermen are dedicated to bottom fishing, capturing species like the grouper, the common

pandora and the moray. Beyond these species, tuna is also captured in the Vila do Porto Inglês, as well as the wahoo on Barreiro.

Sea snails capture is also common and one of the means of livelihood of many families in Cabo Verde, including some families in the

Island of Maio, since sea snail is a highly appreciated Cabo Verdean delicacy, found in nearly all restaurants. The high demand for sea

snails has led to intensive fishing of this resource, through greatly criticized, unsustainable methods.

Formerly, and besides whale hunting (Maio was an important stop in the route towards the Americas between the 18th and 19th

centuries), the fishing activity supplied a canning economy (fish canning factory, IMAL – Industria Maio LDA), which employed a

significant amount of people and made fish stocks flow. The factory closed its doors when the owner died.
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This resource was nearly forgotten due to the focus given to livestock production and salt extraction and, in theory, to the 

discouragement caused by the successive grasshopper plagues that razed the fields.

The island of Maio possesses an agriculture potential (family farming) over an area of around 1.000 ha (2.400 ac) of dry and irrigated 

farming, which includes the slopes of some hills. The production consists of corn, bongolom beans, onions, sweet potato, regular potato, 

cassava, sugarcane and of course, firewater spirits (the famous grogue), which is produced in the area of Figueira Horta, in typical 

trapiche mills.

This agricultural production, where corn is particularly important, is the grounds for the local traditional gastronomy, with typical dishes 

like the cachupa and tchacina, corn pastries, the xerém, amongst others.

The stone and wood pestles are used to manually grind the corn, with the handheld grinding wheel used for refined grinding.

The separation of the corn, the bran and the flour (known locally as bentear) is done on tenter hampers.

Cotton plantation was introduced almost at the same time the island was discovered, between the settlements of Morro and Morrinho. 

The cotton, being a high value trading commodity, was sold to the Pedra Badejo weavers (until half of the 20th century), which used it in 

the production of the famous “panos de terra”.

In 2012, an association of artisans was born in Calheta, having its origin in the family tradition in the processing of wool as well as the 

artisanal production in other areas such as: cloth and basket weaving, steel and stonework, ceramics, calabidotxi and tailoring.
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The Church followed the whole Portuguese exploration movement since its inception, leaving a mark in the physical structures and rituals

in the colonised territories. 

Despite Maio’s short size, the number of churches are plenty:

The church raised in the honour of Nossa Senhora do Rosario is the oldest one and it  is associated with the history of  Maio’s first 

settlement, occurring in Monte Penoso, with this saint being the patron of this settlement, and afterwards, of Alcatraz and Pilão Cão.

Taxes raised from Maio’s salt exports were used to build the church of Nossa Senhora da Luz, located in Porto Inglês, which is thought to 

have begun its construction in 1872.

This church replaced the Santo António’s chapel, which was built in Porto dos Ingleses (later called Porto Inglês) by the order of Queen D. 

Maria in the 19th century, later ending in ruins.

CELEBRATIONS

Maio is home to many celebrations, having two major celebrations: The Nossa Senhora da Luz festivities, on the 8th of September, and the 

Santa Cruz festivities, occurring in the 3rd of May, a more ancient popular tradition.

The Nossa Senhora da Luz, patron of the city of Porto Ingles, is the religious symbol highlighting the village celebrations and it gained 

strength with the implementation of the municipal day, celebrated in the same day.

On the main day, a solemn mass is carried and the image of Our Lady goes out in procession, carried by the festivities’ judges, throughout 

the main streets of Porto Ingles.

Other festivities take place in many other settlements on the island, in which both religious and more popular demonstrations coexist:

13th of May, in Morro, honouring Nossa Senhora de Fátima;

26 of June, in Morrinho, honouring Santa Ana and São Joaquim;

First Sunday of January, in Cascabulho, the Three Kings Day;

29th of June, in Pedro Vaz, honouring São Pedro;

13th of July, in Santo António and Praia Grande, honouring Santo Antonio;

February, in Alcatraz and Pilão Cão, the festivities in honour of Nossa Senhora do Rosário;

November, in Figueira, the celebration of Christ The King;

Last Sunday of December, in Barreiros, Holy Family festivities;

24th of July, in Ribeira Dom João, in honour of São João;

19th of March, in Calheta, in honour of São José;
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“CRUZEIRO” AND SANTA CRUZ FESTIVITIES

The Christian Crosses located in the Salt Ponds of Porto Inglês, Amílcar Cabral Avenue and Fontona neighbourhood (Porto Inglês), along with 

the ones in Calheta, have great importance to the faithful in the island of Maio. To this symbolic object – the Cross – are associated festivities 

in which symbolic rituals aggregate and manifest the religious syncretism and diverse cultural heritage – the Tabanca.

These celebrations attract many people during the celebrating week, especially during the night, and it is considered one of the main reasons 

to visit the district, either by people from other islands, or by locals who are living outside of Maio.

TABANCA

The Santa Cruz Tabanca is a strong identity and cultural manifestation of Maio, of capital importance in the natural, material and immaterial 

heritage of the island.

Taking place in Porto Ingles in the “pa riba” zone, to be more precise, this socio-cultural ritual is essentially a popular initiative, merging music, 

dance and cultural wealth from Cabo Verde’s past, where the religious and the profane are celebrated collectively.

The preparation for this festivity starts in the beginning of April, with fund raising.

The ritual has its first moment with the rendezvous of the King and Queen of the tabanca, which are also the judges of the Santa Cruz 

celebration. King and Queen head to this rendezvous escorted by their judges to the sounds of drums, horns and singers, merging in a single 

parade that then routes to the Queen’s home.

The queen’s home is the most important symbolic space since it’s the place where the rituals are celebrated: offerings (many of which food 

and drinks), the kotxida (the grinding of corn with a mortar and pestle), the preparation of traditional corn based meals (the xerém and the 

cachupa), slaughter of livestock and the batuque throughout the night.

On the 2nd of May, the day before the Santíssima Cruz Day, an important ritual takes place: the Court’s assemble. This altar, made and 

decorated according to ancient rituals in order to receive the Christian Cross, blesses the Queen’s house into a sacred place.

In the Santa Cruz Day, in the 3rd of May, a mass is performed on the main church during the morning. In the afternoon, the parade heads to 

the salt ponds, composed and organized, and a sacred ceremony is performed once it reaches the Cross, where the next year’s judges are 

announced.

A great party awaits at the house of the Queen: music and joy to the sound of drums, horns and singers, followed by batuque in the terrace 

throughout the night. “É rei di sabi”.

Txinta Cruz is the final moment of the celebration: the Cross is disarmed and delivered to the person who has previously requested it (many

times due a promise that needs to be paid or simply, by devotion).

The ritual cycles year after year: the dolls / characters (that represent the King and Queen of the celebration) are delivered to the next judge, 

which sends them to the 12 settlements on the island, only for them to return to Porto Ingles the next year, for another Santa Cruz Tabanca

celebration.

The cultural wealth from the past is preserved in the present and towards the future. Besides the Djarmai (the oldest tabanca group), the 

Tabanca Jovem (Young Tabanca) was created in 2005 – with the purpose of enhancing the tabanca of the Island of Maio.
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BATUQUE

The batuque is part of Cabo Verde’s cultural heritage, its most ancient form of music, dance and choreographic expression. Iit was repressed 

and prohibited before the independence.

It is performed by women, the batukadeiras, singing messages inspired by every day stories, dancing and beating an instrument made of wood, 

sponge and with a leather cover, which used to be a single piece of cloth over their legs. The txabéta is the beating and singing in unison of the 

performers, which works as a chorus and guides a dancing performer (called da ku tornu), using a cloth tied to the hips.

The ritual is performed in the terreru and has a social meaning , being  performed in holy days, certain ceremonial occasions, celebrations and 

before and during weddings.

The following is an example of batuque’s lyrics:

We are batucadeiras, we come from Pilankan

We are sons and daughters of Cabo-Verdians and we are African

We are part of the batuque because batuque is culture

With Cabo Verde’s culture, we are united.

Maio has always been an island of music lived in balls, rabecadas and serenades.

It was in this serenading environment that raised and inspired the great Cabo Verde’s musical composers, such as:

. Horace Silver,  born in Connecticut (1928) and whose  father was from Maio, is one of the big names in Jazz history and a renowned name  in 

North American music. "The Cape Verdian Blues" and "Song for my father" are good examples of his Cape Verdian heritage.

. Betú (Adalberto Silva), Tibau and Jorge Tavares are some of the names in Maio that are spreading the "morna" worldwide, a music style 

recently classified as Intangible Cultural Heritage (UNESCO, 2019).
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