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O Dia Internacional das tartarugas Marinhas é celebrado em 16 de Junho em Homenagem ao nascimento
do Dr. Archie Carr, considerado Pioneiro, Biólogo, Ecologista e Escritor da Natureza, que no seu livro
chamou atenção a comunidade internacional sobre a situação das tartarugas marinhas no mundo. É nesse
âmbito que os ativistas de conservação especialmente a ONG Palmeirinha, o IBAP e TATO, realizaramse em Bubaque, Orango, e Canhabaque varias actividades sobre as tartarugas marinhas.
Em Bubaque, as actividades começaram com a marcha, do porto ao centro da cidade;
A realização do torneio de futebol Onze de 6 equipas com nomes de espécies das tartarugas,
nomeadamente: FC Tartaruga de Couro, FC Tartaruga de Oliva, FC Tartaruga de Cabecudo, FC
Tartaruga Verde FC Tartaruga de Escama e FC Tartaruga Kempi.
A realização de concursos escolares (poesias, desenhos e canções);
A criação de uma sala azul e representação de espécies de tartarugas na parede da referida sala e no muro
do campo de futebol em Bubaque e apresentação de peça teatral e dança tradicional Bijagós.
Estas imagens contribuíram no reforço da consciência ambiental no seio dos professores, alunos e grande
público da cidade de Bubaque, e também as outras actividades visaram a sensibilizar as populações das
ilhas de modo evitar a destruição dos seus habitats, a poluição, e a captura das tartarugas e seus ovos para
alimentação.
Em suma, as actividades comemorativas do Dia Internacional das tartarugas marinhas permitiram
divulgar o conhecimento e comportamento das espécies das tartarugas, demonstrar a importância,
ameaças, medidas de proteção e conservação.
Estas actividades foram realizadas com apoio financeiro da Fundação MAVA.
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A ONG Palmeirinha e o Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas Alfredo Simao da Silva o
IBAP realizaram-se uma sessão de Djumbai para as crianças da Escola da ROSA no dia 22 de Maio
2018 no salão do IBAP.
O djumbai visa despertar a consciência das crianças sobre a importancia da conservação dos recursos
naturais.
Os tecnicos da ONG Palmeirinha e do IBAP realizaram as seguintes comunicações:
-a historial da criação da ONG PALMEIRINHA e do IBAP;
-a Importância da Zonas Húmidas;
-as tartarugas marinhas e a suas importâncias no meio marinho;
-a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Reciclagem
-a importância da Convenção sobre a Biodiversidade;
A sessão de Djumbai foi interativo de perguntas e respostas, também as crianças testemunharam as
experiênças vividas no seu meio circundante.
No final de djumbai, as crianças recomendaram as duas instituições no sentido de alargarem estes tipos
de sessões de sensibilização para as outras escolas.
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