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Resumo 

Com uma história pós-colonial recente e um período de independência com bastantes convulsões 

políticas e militares, a Guiné-Bissau procura encontrar a sua identidade nacional para atingir a desejada 

paz social. Neste sentido, uma ONG guineense para o desenvolvimento está a construir dois memoriais 

que procuram promover a identidade nacional através do resgate e difusão da cultura e história deste 

país. 

Estes memoriais focam-se nas relações históricas com um outro país, Portugal, em dois períodos 

diferentes mas centrais na história deste povo e nação: o período da escravatura africana e o da recente 

luta pela independência. Para este efeito, esta ONG está a dinamizar dois espaços geográficos com 

relevância histórica nestes temas, o de Cacheu (primeiro porto de tráfico de escravos da Guiné-Bissau) e 

o de Guiledje (local de um aquartelamento militar português onde decorreram as lutas mais sangrentas 

da luta de libertação). Este último memorial tem contado com a participação ativa dos antigos militares 

das 2 nações envolvidas no conflito, tanto pela acumulação de um espólio de artefactos cedidos pelos 

antigos combatentes, como pelo levantamento oral das memórias dos ex-combatentes que esta ONG 

tem feito. No caso do memorial de Cacheu, para além do levantamento arqueológico em processo, está 

a ser feito um levantamento e recolha do património imaterial, com auxílio dos habitantes da zona, em 

particular o levantamento do património cultural das 2 etnias mais presentes neste espaço, os Felupes e 

os Manjacos. 

Neste artigo descreve-se a “estratégia tecnológica” concebida para auxiliar esta ONG nesta missão, em 

particular para recolha e sistematização desta informação “plural”. Com efeito, descrevem-se as 

tecnologias web 2.0 utilizadas ou em fase de utilização para promover a participação e testemunho dos 

atores envolvidos e a sua negociação de significados, numa estratégia que leva à constituição de uma 

visão plural do conhecimento. 
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