A União Europeia apoia o resgate da memória da
escravatura de Cacheu
No dia 22 de Março de 2013, pelas 15:00 horas em Cacheu, a Delegação da União Europeia junto da
República da Guiné-Bissau e a ONG guineense “Acção para o Desenvolvimento” (AD), assinalam a
cerimónia de arranque do projeto de desenvolvimento comunitário Cacheu, Caminho de Escravos que
visa a promoção da cultura e do património histórico como meio de desenvolvimento económico e social.
O projecto conta com um financiamento de 380 milhões de Francos CFA, conferido na medida de 90%
pela União Europeia e na medida de 10%, pela ONG AD.
Entre as actividades do projecto, que irá beneficiar 75 associações e grupos culturais tradicionais, assim
como promotores culturais, jovens à procura do primeiro emprego e a comunidade escolar da região de
Cacheu, destacam-se as seguintes:
−

A criação do Memorial da Escravatura com a recuperação do antigo edifício utilizado pelo trafico
dos esclavos, a promoção de conferências, exposições e iniciativas a carácter cultural e histórico, e
o estabelecimento de parcerias com organismos similares,

−

A melhoria das condições de acolhimento de visitantes, com a definição de circuitos culturais
dedicados e a formação e capacitação dos recursos humanos necessários,

− A vulgarização da cultura, com a promoção de encontros periódicos como o Festival Musical
Quilombola e o Festival Anual Cinematográfico, e o reforço da componente histórica nos
programas escolares.
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Comunicado de Imprensa
Cacheu, Caminho de Escravos
Quem vai BENEFICIAR com esse Projecto?
•

O projecto beneficiará toda a população residente na região de Cacheu (120 mil pessoas),
especialmente jovens e mulheres da zona de intervenção, assim como turistas culturais
estrangeiros, investigadores e a diáspora guineense.

Quem FINANCIA e quem COORDENA?
•

O financiamento de 380 milhões de Francos CFA (580 mil Euros) é conferido pela União
Europeia na medida do 90% e pela ONG AD na medida de 10%.
A coordenação é confiada a ONG guineense AD, em parceria com a ONG italiana AIN.

•

Porque é um PROJECTO INOVADOR?
•
•
•
•

A intervenção implica um forte engajamento da comunidade local na construção e gestão
do Memorial, que não se limitará apenas a um edifício, mas incluirá toda a cidade de
Cacheu e os marcos históricos existentes.
Não se trata portanto de um Museu estático, mas de uma realidade cultural dinâmica e
virada para o exterior, fomentando a partecipação de historiadores e de grupos culturais
assim como o involvimento das escolas e dos jovens artistas.
As actividades não se limitarão a Cacheu, mas abrangerão os outros museus da subregião e prevem também a colaboração com os centros internacionais de estudo sobre o
tráfico negreiro.
O projecto permitirá a capacitação de jovens guineenses no domínio da pesquisa
histórica e cultural e criação de novas atividades económicas que sustentem a deslocação
de visitantes ao Memorial.
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