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         Seteportas e Chao de Castro inician o curso  

                    con cadanseu Campamento de Outono 

 

Coma cada outono, as nenas e nenos de Altair Galiza puxeron as súas mochilas ao 

lombo para ir de campamento.  

No caso de Seteportas, tivo lugar entre o 7 e o 9 de outubro en Cesuras. Alí as 

participantes puideron estreitar o seu contacto co mundo rural, mellorar as súas 

dotes de cociña e, sobre todo, pasalo pipa! Ao seu regreso, as actividades semanais 

continúan tódolos sábados de 11h a 14h, agora cun novo espazo: o CSC de Fontiñas.  

A aventura de Chao de Castro desenvolveuse nos días 8 e 9 de outubro en 

Mondoñedo, onde tamén houbo moita natureza e moita cociña! As actividades 

semanais continúan tódolos sábados, de 16h a 19h na Casa da Xuventude de Burela.  

Eis algunhas fotos das dúas experiencias: 
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Preparando a visita a Cabo Verde 
 

Namentres, o grupo Estrelas continúa coas súas actividades no Mindelo (Cabo 

Verde). Nestes días estase a intensificar a comunicación con Galiza para preparar 

todo o relativo á viaxe que vai realizar a educadora Olalla Liñares á illa para 

intercambiar coñecementos e experiencias coas colegas caboverdianas. A propósito 

disto, anexamos aquí unha entrevista realizada a Ronízia Andrade, educadora do 

grupo Estrelas que neste verán se desprazou a Galiza para formarse como Monitora 

de Tempo Libre na ETL Altair Galiza.  

 

Entre cursos e asembleas 
 

En paralelo ao funcionamento dos grupos educativos de Altair, a Escola de Tempos 

Libres Altair Galiza tamén desenvolve a súa actividade. Nestes meses estanse a 

realizar dous novos Cursos de Monitores/as de Tempo Libre: un en Compostela e  

outro en Burela.  

Ademais, neste mes de outubro Altair Galiza celebrou, coma cada ano, a súa 

Asemblea Ordinaria, na que participaron 12 persoas. Nela abeiráronse diferentes 

asuntos que teñen que ver coa asociación e fíxose, polo xeral, unha valoración 

positiva dos últimos doce meses.  
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Ronízia Andrade: gostaria imenso de que houvesse um 

 acampamento com crianças de aqui e de lá

 

Ronízia Andrade e Olalla Liñares o passado verão em Negreira 

 

Diz o Google Maps que entre Mindelo, capital da ilha de São Vicente (Cabo Verde), até 

Santiago de Compostela, capital da Galiza, há 3.286.92 km. Também diz a Wikipédia que 

São Vicente tem 227 km² de superfície e 76.140 habitantes; enquanto só a província da 

Corunha ocupa 7.950 km² e nela moram 1.145.488 pessoas. O contraste não está nada 

mal para alguém que vai embora do país por primeira vez. Eis a aventura da Ronízia, 

que entre o 9 de julho e o 8 de agosto de 2016 trocou a paisagem vulcânica são-

vicentina pola intensamente verde galega. 

A Ronízia faz parte da equipa educativa do grupo Estrelas, que desde há dous anos se 

integra dentro do projeto Altair Cabo Verde, depois de que este passasse por diferentes 

momentos e problemas, hoje ultrapassados. Veio cá para compartir a sua experiência 

com as pessoas da Altair Galiza, para aprender e ensinar-nos mutuamente. E, na mesma, 

para formar-se como Monitora de Tempos Livres num dos cursos que oferece cada ano 

a Escola de Tempos Livres Altair Galiza. 

Resulta evidente que as realidades em que se desenvolvem os grupos educativos da 

Galiza e Cabo Verde são diferentes. Isto, longe de significar um défice, oferece-nos a 

oportunidade de trabalhar em rede, de partilhar experiências e sermos conscientes de 

quais são as melhores linhas de ação no contexto de cada quem. A situação da própria 
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Ronízia, por exemplo, é distinta da da maioria de educadoras/es da Galiza: ela 

tem uma filha e trabalha, portanto o tempo que pode dedicar-lhe ao voluntariado é 

menor, mas não por isso com menos motivação, como veremos em seguida. 

P: Donde vem a tua relação com o voluntariado? 

R: Eu levo muitos anos sendo voluntária do Centro da Juventude de São Vicente. 

Comecei asistindo a atividades desportivas, mas depois reparei em que era um bom 

lugar para encontrar-me com outras pessoas jovens e quis testar o voluntariado. 

Converteu-se na minha segunda família! Com o coordenador, por exemplo, tenho uma 

relação muito especial, além da dum pai, um irmão ou um amigo. Chama-se Manuel, mas 

eu chamo-o Titiu. 

P: E com Altair? 

R: Desde que Altair começou em Cabo Verde, a Julieta [a outra educadora de Estrelas] 

convidou-me para fazer parte do grupo. No início eu não compartia algums pareceres 

com a coordenação, mas depois as coisas mudaram e já me incorporei. 

P: Por que és voluntária? 

R: Porque eu gosto. Gosto do voluntariado. Desde o primeiro dia que entrei no Centro o 

coordenador disse-me: tu ainda vais durar muito como voluntária. E estava certo. Eu 

agora não tenho muito tempo: tenho uma filha, trabalho... mas não deixo o Centro. 

Muitas pessoas largaram simplesmente porque agora trabalham, mas eu continuo, e não 

há semana em que não faça quando menos uma hora de voluntariado. 

P: Lá as pessoas, em geral, compreendem o conceito do voluntariado? 

Acho que antes não, mas agora sim. Quando uma coisa se expande tem sucesso, e isso foi 

o que aconteceu com o voluntariado. Os caboverdianos incentivam o que mais se vê, o 

que mais se ouve. Se há muita gente, a gente gosta. Quem souber aproveitar isso terá 

sucesso, e nós soubemos aproveitá-lo. 

Antigamente eu tenho tido conversas desagradáveis a respeito de iniciativas do Centro 

da Juventude, como por exemplo a recolhida de alimentos para fazer chegar a famílias 

com dificuldades. No inicío havia desconfiança por como se ia fazer a repartição e isso, 

mas como a gente viu que era uma boa coisa agora está bem visto, e recollemos centos 

de quilos de alimentos. 

P: Altair tem esse sucesso? 

R: Teve no início, mas penso não soube gerir-se bem. O grupo foi criado dentro do 

Centro da Juventude e eu acho que não devia ter saido dele. Penso que Altair tem muito 

mais a ganhar dentro do Centro, porque em certos momentos podes tirar de outras 

pessoas voluntárias e tentar formá-las para que continuem em Altair. Mas, bom, embora 

haja que melhorar coisas, o grupo está a funcionar. 
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P: Por que crês que é necessário um projeto como o de Altair? 

R: Sobretudo, porque as crianças precisam conviver umas com as outras e brincar fora 

de casa. Em Cabo Verde o de brincar na rua está ainda muito longe de perder-se, mas já 

não é como antes e há muitos pais que não vem a importáncia que tem isso.  Por muitos 

brinquedos que tenha em casa, uma miúda sempre vai estar melhor jogando com outras 

do que sozinha. 

O pior é que as crianças agora não sabem como jogar, não sabem o que fazer umas com 

as outras, não sabem chegar a um parque e conviver com o resto. Estão sobreprotegidas 

e bloqueadas. Nem sequera têm vontade de experimentar tudo, que é algo próprio das 

crianças; estão a perder o seu instinto. Precisam jogar muito mais e estar mais tempo 

com os seus pais, que têm que brincar com elas. Eu criei-me com a minha avó e com ela 

aprendi a brincar e foi ela quem me permitiu jogar na rua com outras crianças. 

P: Que diferenças encontras na forma de trabalhar de Estrelas em comparação 

com aqui? 

Nós ainda não educamos em valores nem trabalhamos por projetos tudo o que 

quisêssemos, porque somos só duas monitoras e é difícil coordenar-se. Aliás, os nossos 

recursos não são muitos porque nem todas as famílias podem pagar quotas mensuais. 

Temos um local próprio, mas faltan-nos materiais e recursos, como tendas de 

campanha. Por enquanto ainda não fizemos nenhum acampamento e eu acho que neste 

momento a Julieta e eu podemos fazer um, mas não temos meios. Gostaria imenso de 

que houvesse um acampamento com crianças de aqui [Cabo Verde] e de lá [Galiza]. 

P: Achas que poderás tirar proveito destas diferenças? 

R: É uma experiência boa estar cá porque tudo o que estou a apreender vou poder 

transmití-lo lá. E não é o mesmo que chegue uma pessoa desconhecida tentando ensinar 

ao resto, que sempre se assume como um ato superioridade, que que eu vá e transmita 

diretamente o que aprendi em outro contexto mas que é aplicável ao próprio. 

Aprendi muito, se calhar muito mais do que eu consegui transmitir. Mas também há 

muitas coisas que eu pensava aprender aqui novas, tipo jogos, e despois vi que já 

existem em Cabo Verde, só que com outro nome. 

P: A Galiza é como imaginavas? 

R: Sei lá, a Julieta [que já esteve cá] já me tinha contado como era isto. Dissera-me, por 

exemplo, que havia duas línguas e que o galego se compreendia muito bem. Acho que 

em galego há muitas coisas parecidas com o crioulo, muitas expressões, sobre tudo 

expressões sujas [hehe]. Agora sei muitas palavras em galego e também compreendo o 

castelhano se o falam muito devagar. 

Também fiquei muito sorprendida com a quantidade de pessoas de Cabo Verde que há 

em Burela, embora foi duro chegar lá [hehe]. Em geral, as horas de carro e autocarro 
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foram o que mais me custou cá. Eu moro numa ilha e não estou habituada a 

distâncias tão grandes [a maior distância que há em São Vicente é de 27 km]. 

P: A tua língua materna é o crioulo? 

R: Sim, eu falo crioulo o dia todo, o português e só apenas para quando imos à escola e 

coisas assim. 

P. Dentro do Curso de Monitores/as, a tua capacidade de integração foi incrível. 

R: Isso é por ser cabo-verdiana. Os cabo-verdianos integramo-nos lá onde formos. 

Ligamo-nos às pessoas muito rápido. 

P: O quê sentes como mulher cabo-verdiana? 

Estou muito orgulhosa de ser de Cabo Verde, mas sinto que temos uns políticos que são 

todos iguais e só governam para eles. Aliás, como mulher, penso que ainda há muita 

desigualdade entre sexos. De fato, há muitos homens que batem nas suas namoradas, 

mesmo jovens. É algo demasiado habitual. Mas as mulheres de Cabo Verde também 

somos muito fortes e em muitos casos sacamos adiante nós sozinhas uma família [a 

sociedade cabo-verdiana é claramente matriarcal]. 

P: Sentes-te muito cabo-verdiana, também africana? 

R: Sinto-me africana, mas sobretudo cabo-verdiana. 

P: O quê achas de que África se considere um “continente esquecido”? 

R: Não sei bem, mas acho que não é bem esquecido. Temos nossas dificuldades e nem 

sempre temos ajuda para conseguir superá-las, mas hoje em dia está um pouco menos 

difícil. 

P: A tua identidade mudou com esta viagem? 

R: Não mudou, mas adquiriu coisas novas. 

P: Que é o que levas de volta? 

R: Levo a todas as pessoas que conheci aqui e tudo o que aprendi. Mas acho que o mais 

interessante o vou descobrir lá, quando chegue de volta e me dê conta de tudo o que foi 

isto. Eu não vou esquecer isto. 

 

Entrevista realizada por Olalla Liñares o 04/08/2016 em Santiago de Compostela 

 

Saúdos! 

 


