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Garimpeiras da Água
O mar é o não haver a outra margem. Somos nós que a inventamos, além do horizonte.
José Paula criou uma margem do lado de cá, uma berma que não vislumbrávamos, mas que
sempre esteve dentro de nós. Essa margem é feita de gente. São pessoas comuns a quem
ele confere um rosto, um corpo, uma história. São mulheres e crianças que penteiam as
ondas, que coletam mariscos como se de lavoura se tratasse. A pesca está reservada aos
homens, lá no onde das ondas.
O destino das mães e esposas é ficar, mas elas não moram na espera. Peixe que vier na
rede vai ser trocado por dinheiro e ao dinheiro quem dá destino são os homens. Por isso,
para que a família não definhe nos magros restos, estas mulheres peneiram as praias como
garimpeiros. O que catarem da maré vaza irá encher a panela de cada dia. Poucos sabem
mas para as famílias de pescadores do litoral o alimento que estas mulheres retiram das
praias é tão ou mais importante que o pescado que trazem os barcos. Esse esforço de
milhares de braços é invisível, tão oculto como as vidas que se esbatem na neblina.
Durante anos José Paula percorreu as zonas litorais de Moçambique. Poucos moçambicanos
conhecerão a costa de Moçambique como este português que se apaixonou pelo nosso
país. À sua bagagem de biólogo juntou o olhar de fotógrafo. O resultado são imagens como
se fossem páginas de um diário feito de maresia e de humanas vozes que se liquefazem no
quebra-mar. Muitos estiveram no litoral de Moçambique. E tudo o que viram foram praias.
Mas existe, para além desse cenário imediato, um universo de suor e sal, campos de lavra
em que milhares de mulheres se debruçam para coletarem sobrevivências. Essa história
épica é, de forma sublime, recriada nas imagens desta exposição.
Prospectors of the seashore
The sea is never seeing the other margin. It’s us that have to invent it, beyond the horizon. José
Paula created a margin in our side, one we couldn’t catch a glimpse, despite always present
within us. That margin is made of people. They are common people to whom he confers a
face, a body, a story. Women and children that comb the waves, that collect shellfish as they
were farming the fields. Fishing is restricted to men, in the whereabouts of waves.
The fate of wives and mothers is to stay, but they do not remain staying. Fish that comes in the
fishing net will be traded by money and men decide money’s fate.Therefore, so that the family
does not fade in the lean remains, these women sift the beaches as prospectors. Everything
they gather during low tide will fill every day’s pan. Few people know, but what these women
get from the seashore is a food resource at least as important for these fishermen families as
the fish brought by the boats. This thousand arms effort is invisible, as hidden as the lives that
fade into the mist.
For years José Paula travelled along the coastal areas of Mozambique. Few Mozambicans know
the coast of Mozambique as this Portuguese who fell in love with our country. He added his
photographer’s look to his biological luggage. The result is images that look like pages of a
diary made of sea breeze and human voices that liquefy on the break of waves. Many visit the
seashore of Mozambique. And all they see is beaches. But beyond such immediate scenery
there is a universe of sweat and salt, meadows to plough, where thousands of women lean
down to collect subsistences.This epic story is, in a sublime way, recreated in the images shown
at this exhibition.
Mia Couto
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O trabalho da apanha de ostra é
pesado, e as mulheres carregam
cargas pesadas.
The oyster collecting work is hard, and
women carry heavy loads.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1997

Nas margens do Índico
Fotografia de José Paula
José Paula é biólogo marinho, Professor Associado na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, e investigador no Centro de Oceanografia. É
profissionalmente dedicado ao ensino e investigação da biologia e ecologia
marinhas, em especial em ecossistemas costeiros tropicais, e é colaborador
permanente da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique no ensino
e investigação. Foi responsável pela coordenação de diversos projetos de
investigação da Comissão Europeia na África oriental, dedicados a aspetos da
ecologia e sustentabilidade de recursos marinhos, conservação e mitigação
de fontes de degradação ambiental. É fotógrafo amador de longa data, com
especial interesse na biodiversidade costeira e atividades tradicionais humanas
respeitantes ao mar e seus recursos.
A seleção fotográfica aqui apresentada resulta de 20 anos de atividades de
investigação na costa leste Africana, em particular Moçambique. As fotografias
mostram a diversidade de ambientes da zona costeira de Moçambique e
Tanzânia, desde a ilha de Zanzibar ao Estuário do Rovuma, das Quirimbas
à Ilha de Inhaca. As atividades de pesca artesanal de subsistência são o tema
central, onde mulheres e crianças são os atores principais.
On the shores of the Indian Ocean
Photography by José Paula
José Paula is a marine biologist and Associate Professor at the Faculty of Sciences
of the University of Lisbon, and researcher at the Oceanography Centre.
Professionally he is committed to teaching and research in marine biology and
ecology, with special emphasis on tropical coastal ecosystems, and is a permanent
collaborator of University Eduardo Mondlane, Mozambique, in post-graduate
teaching and research. He was responsible for the coordination of several large
research projects for the European Commission in the East African region,
which dedicated to aspects of ecology and sustainability of marine resources,
conservation and mitigation of environmental degradation sources. He is an
amateur photographer since long, with special interest on coastal biodiversity
and human traditional activities concerning the sea and its resources.
The photographical selection here presented results of 20 years of research
activities in the East African coast, in particular Mozambique. The photographs
show a diversity of seashore environments of Mozambique and Tanzania, from
Zanzibar Island to the Ruvuma Estuary, and from Quirimbas to Inhaca Island.The
artisanal fishing activities are the central theme, where women and children are
the main actors.
Equipamento / Equipment
Analógico: Nikon FM, Nikon F90X (Nikkor AI 20mm f3.5, Nikkor 105mm f2.8, Sigma
400mm f5.6) | Diapositivos Fuji PROVIA 100 e Kodachrome 64 | Leica M6 (Zeiss 35mm f2)
| Negativo P&B Kodak 400 Tmax | Digitalização em Nikon Super Coolscan 4000
Digital: Nikon D70, Nikon D200, Nikon D700 (Nikkor 12-24mm DX f4, Nikkor 18-70mm
f3.5-4.5, Micro-Nikkor 105mm f2.8, Nikkor 70-300mm f3.5, Zeiss 21mm f2.8)
Impressão fotográfica / Photographic printing
KPrint (Kameraphoto, Lisboa) – Helena Gonçalves

3

Pequenos rapazes brincam a jogos tradicionais na
areia depois de procurarem comida nas plataformas
Little boys play traditional games in the sand, after
searching for food items in the flats.
Baía da Biologia, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2004

Enquanto as mulheres colectam ostras e processam
as gaiolas de peixe, os homens andam nos barcos à
volta dos bancos, por vezes pescando à linha.
While women collect oysters and process fish traps,
men wait wandering around the bank in the boats,
sometimes line fishing.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2009

Os bancos pouco profundos fazem com que o velejar
permanente seja difícil. Os homens usam diferentes técnicas para
superar as dificuldades.
The shallow banks make permanent sailing a difficult task. Men use
different technique to overcome difficulties.
Ponta Rasa, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1999
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As pobres embarcações dos pescadores da Baía de Maputo
contrastam com o buliço e modernidade da grande urbe.
The poor fishermen boats at Maputo Bay contrast with the
modernity of the big city.
Baía de Maputo
Moçambique, 2010
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A gaiola abre-se soltando a corda colocada na sua boca, mas deixa-se a operar bem
fechada para o peixe só ter o caminho de entrada.
Opening the trap is made by pulling the rope in its mouth, mas then is left
operating tightly closed, so that the fish only have the way in.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2009
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As gaiolas colocam-se em estacas e são depois
sustentadas por blocos de coral morto, bem no meio
das pradarias de erva marinha.
The traps are fastened to poles and then supported
by dead coral blocks, in the middle of the
seagrass meadow.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2009

Embora a pesca nos bancos seja realizada por grupos geralmente
familiares, cada atividade é uma ação solitária onde cada indivíduo
tem o seu papel específico.
Although fishing groups in the offshore banks are family based, each
activity is a lonely activity where each individual plays a specific role.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1999
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O conteúdo da gaiola é vertido para sacas de
serapilheira: geralmente peixes-papagaio, caranguejo
azul, e com sorte garoupinhas e outras refeições.
The trap content is poured into large hessian bags:
usually parrotfishes, blue crabs, and with luck little
groupers and other meals.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2009

Prender as gaiolas implica manipular grandes blocos de coral. Os
blocos não só estabilizam mas atraem os peixes para as gaiolas.
Fastening the traps implies manipulation of large coral blocks. These
not only stabilize the trap, but also attract fish.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2009
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A meia maré, a água cobre os bancos e as mulheres têm de se baixar
na água para alcançar as ostras.
At mid tide, water covers the bank and women have to bend in the
water to reach the oysters.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1997

À distância, os homens com os barcos ancorados
dedicam-se à pesca à linha.
At the distance, men with their boats anchored
dedicate to line fishing.
Ponta Rasa, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2010
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No final da apanha os barcos enchem-se de ostras que serão
divididas pelas participantes na pesca, retirada a fatia que cabe ao
dono da embarcação.
At the end of collecting, the boats fill with oysters that will be divided
by the participants in the fishing, saving the portion that corresponds
to the owner of the boat.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1997
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As mulheres perdem-se nos bancos e parecem sombras no reluzir da
agitação do mar.
Women disperse in the banks and seem shadows among the
sparkles of the sea surface.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1997

As mulheres caminham ao longo do banco,
deslocando-se entre as posições das gaiolas, que
respeitam áreas familiares.
The women walk along the bank, moving between the
traps’ positions, which respect to family areas.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2009
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As ostras desenvolvem-se nos ricos bancos de pradaria de ervas
marinhas, que contêm uma elevada biodiversidade.
The oysters develop in the rich seagrass meadows that bear a
high biodiversity.
Banco Shijuane, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1997
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As crianças não só contribuem para o sustento das famílias, mas
também usam as plataformas para brincarem enquanto trabalham.
Children contribute for the subsistence of families, but use also the
tidal platforms as playground.
Chuíba, Pemba
Moçambique, 2007

Os grupos familiares enchem os pequenos barcos e
deslocam-se à vela para os bancos de erva- marinha,
onde os recursos são mais abundantes.
Family groups load the small boats and sail to
the seagrass meadows of offshore banks, where
resources are more abundant.
Ponta Rasa, Ilha de Inhaca
Moçambique, 1997
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As imensas plataformas são palco de múltiplas
atividades, e podemos encontrar diversos grupos de
crianças em diferentes trabalhos.
Along the huge tidal flats one may find multiple
activities, and several groups of children can be found
in different food collecting work.
Chuíba, Pemba
Moçambique, 2007

Na áreas com água permanente, as pequenas crianças usam
arpões para colherem caranguejos, ouriços e outras iguarias.
Where water is permanent, the little children use harpoons for
collecting crabs, sea urchins and other delicacies.
Chuíba, Pemba
Moçambique, 2007
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Miúdos esticam as redes mosquiteiras ao vento para as secar.
Kids stretch mosquito nets to wind dry them.
Chuíba, Pemba
Moçambique, 2007
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Raparigas procuram moluscos nas plataformas. Podem passar
todo o tempo da maré vazia (cerca de 3 horas) na procura destes
complementos para a alimentação familiar.
Girls search for molluscs in the tidal flats. They spend the low tide
period (around 3 hours) searching for food items for their families.
Ulo, Mocímboa da Praia
Moçambique, 2006
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Mãe e filhas colhem mexilhão da erva marinha.
Mother and daughters collect seagrass mussels.
Maringanha, Pemba
Moçambique, 2006

As raparigas são alegres e demonstram-no cantando
e dançando nas plataformas.
The girls do their work with joy, singing and dancing
in the platforms.
Chuíba, Pemba
Moçambique, 2007

Raparigas mostram com orgulho a sua próxima
refeição, constituída de pequenos moluscos que
serão comidos com mandioca.
Girls proudly show their next meal collected on the flats,
constituted by small molluscs to be eaten with cassava.
Ulo, Mocímboa da Praia
Moçambique, 2006
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As mulheres lavram a costa rochosa com enxada para colherem
recursos como a ascídea, por entre vagas perigosas.
Women plough the coast with hoe to collect resources such as
ascidians, in the middle of dangerous waves.
Cabo Inhaca, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2010
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A costa é uma fronteira entre os meios terrestre e marinho. Um
frondoso embondeiro encontra-se no bordo da falésia, perto da
destruição pelo fenómeno da erosão natural.
The shores are a boundary between the terrestrial and marine
environments. A baobab sits at the edge of a cliff, getting close to
its destruction by the natural erosion process.
Mocímboa da Praia
Moçambique, 2006

Grupos familiares procuram ascídeas nas tormentosas águas no leste da
Ilha de Inhaca.
Family groups search for ascidians in the stormy waters of east Inhaca.
Cabo Inhaca, Ilha de Inhaca
Moçambique, 2004
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Outro recurso explorado é o mexilhão que se agarra aos blocos
de coral expostos ao ar.
Another exploited resource is the mussel that grows attached to exposed
coral blocks.
Chuíba, Pemba
Moçambique, 2007

Miúdos defendem o plantio de mangal nas plataformas
de maré. A importância das florestas de mangal para
a subsistência local leva as comunidades a participar
ativamente em programas de reflorestação costeira.
Kids defend new plantation of mangroves in the tidal flats.
Communities participate actively in coastal replantation
programs due the importance of mangroves for local
subsistence activities.
Ulo, Mocímboa da Praia
Moçambique, 2006
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O barco do Parque Nacional das Quirimbas faz trabalho de
controlo e pesquisa, mas também transporta gaiolas de pesca
(madema) e outras necessidades.
The boat of the Quirimbas National Park contributes for control and
helps research, but also transports fish traps (madema) and other
services.
Ilha Quirimba
Moçambique, 2007

A Praça da Paz da Quirimba, com a sua acácia solitária, símbolo do
desenvolvimento duma terra que parou no tempo.
The Peace Place at Quirimba, with its lone Acacia tree, is a
symbol of a land lost in time.
Ilha Quirimba
Moçambique, 2007
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Um dos primeiros locais na costa leste Africana onde os
Portugueses assentaram e construíram uma igreja.
One of the first places where the Portuguese settled in East Africa
and constructed a church.
Ilha Quirimba
Moçambique, 2007

Barcos tradicionais nas plataformas de maré. Em primeiro plano uma
canoa escavada num tronco movida a vela latina.
Traditional boats lie on the tidal flat. On the foreground a canoe
excavated in a trunk with latin sail.
Kunduchi, Dar Es Salaam
Tanzânia, 2004
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Mulheres retiram a carne das conchas capturadas
durante a maré vazia.
Women extract the meat from shells collected
during low tides.
Baía de Mnazi
Tanzânia, 2006

Peixes escalados a secar ao sol. Onde não existem sistemas de frio
é a única forma de preservar os alimentos.
Fish drying in the sun. It is the only way to preserve food items, as no
power is available.
Estuário do Rovuma
Tanzânia, 2006
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Na ilha de Zanzibar cultivam-se algas nas plataformas de maré
como se de agricultura se tratasse. As mulheres colocam fiadas
de estacas na areia de coral com árduo trabalho. O mar exige
manutenção permanente das plantações.
At Zanzibar Island the algal cultures on the tidal flats are like farmed
fields. The women put rows of poles in the coral sand with hard
labour. The sea demands permanent maintenance of the plantations.
Matemo, Zanzibar
Tanzânia, 2007
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O trabalho de colher as algas é moroso. Parte é quebrada em
pequenas porções para repovoar a plantação.
Collecting algae is time consuming. Part is split in little pieces to replant.
Matemo, Zanzibar
Tanzânia, 2007

As mulheres carregam sacas de algas à cabeça através da praia,
até à aldeia onde as colocam a secar ao sol.
Women carry large sacs of filled with algae along the beach, until
reaching their village where they are sun dried.
Pongwe, Zanzibar
Tanzânia, 2006
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As algas são espécies de crescimento rápido que são usadas
pelas indústrias de cosmética, alimentação e farmacêutica nos
países ocidentais. Os produtores locais recebem uma fracção
mínima dos lucros.
The algae are fast growing species that are used by the cosmetic,
food and pharmaceutical industries in the western countries. As
usual, the local producers have a very minor share of the profit.
Matemo, Zanzibar
Tanzânia, 2007

Aqui e ali um merecido descanso, com parte do
corpo dentro de água.
A deserved rest is needed here and there, with half
body in the water.
Pongwe, Zanzibar
Tanzânia, 2006

26

As plantações de algas perdem-se no horizonte da plataforma de
areia de coral. A área é dividida em talhões familiares que são
trabalhados exclusivamente por mulheres.
The algal plantations occupy the coral sand flat up to the horizon. The
area is divided in familial parcels that are worked exclusively by women.
Matemo, Zanzibar
Tanzânia, 2007

A plataformas são ocupadas por dhows, barcos suaíli tradicionais,
durante a maré cheia, com vistas para ilhotas de coral.
Dhows, swahili traditional boats, occupy the tidal flats at high tide,
with views for coral islets.
Baía de Menai, Zanzibar
Tanzânia, 2006
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As mulheres colocam filas de corda entre as estacas
onde prendem as algas. A quente água tropical induz
taxas de crescimento e produtividade elevada.
The women put rope rows between the poles, where
they attach the algae. The warm tropical water
induces high growth rates and productivity.
Matemo, Zanzibar
Tanzânia, 2007

Os dhows alinham-se na plataforma de maré, à espera do momento
certo para partir.
Dhows line up on the tidal platform, waiting for the right time to leave.
Nungwe, Zanzibar
Tanzânia, 2006
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Cada mulher tem o seu talhão, e entre céu e água desenvolvem a
sua atividade de plantio de algas.
Each woman has her own farm, and between the sky and water
develop the activity of algal plantation.
Matemo, Zanzibar
Tanzânia, 2007
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