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10 • Parques e Vida Selvagem verão 2014

Revistas anteriores
Os pedidos de leitores no sentido de 

conseguirem adquirir também revistas 

mais antigas continuam a chegar. 

Como entretanto já não há exemplares 

em armazém para atender a essas 

solicitações, a alternativa de reunir uma 

coleção completa recai na internet: 

basta ir ao site www.parquebiologico.pt, 
procurar Recursos e aí Revistas – todas 

as anteriores edições da revista «Parques e 

Vida Selvagem» estão ali disponíveis.

10  VER E FALAR

Vidas de quem 
estuda a vida
Todos os que trabalham em contacto 

direto com a natureza colecionam durante 

a sua carreira episódios memoráveis que 

nunca esquecerão. Pena é que essas 

peripécias fi quem usualmente guardadas 

apenas na memória de quem as viveu. 

Foi para trazer à luz do dia essas histórias 

que surgiu o projecto “BIOgrafi as: Vidas 

de quem estuda a vida”, um livro onde 18 

biólogos portugueses relatam na primeira 

pessoa as 35 aventuras e desventuras mais 

inesquecíveis da sua vida profi ssional.

A raiz deste projeto surgiu das contribuições 

pontuais que um de nós (DV) desenvolveu 

com a revista inglesa “BBC Wildlife”, 

uma das publicações de 

referência na área da 

natureza e vida selvagem. 

Esta colaboração centrava-

se na rubrica “Tales from 

the bush”, na tradução 

livre do inglês “Histórias 

do mato”, onde biólogos, 

conservacionistas e outros 

aventureiros partilhavam 

com o público os mais 

marcantes episódios da sua vida profi ssional. 

Eram histórias curtas, escritas sem jargão 

científi co e giravam à volta do lado caricato, 

cómico ou dramático do dia-a-dia de quem 

trabalha na natureza.

Foi então que surgiu a ideia de replicar o 

modelo em português e com protagonistas 

portugueses. Numa altura em que ser 

biólogo em Portugal parecia estar ligado 

apenas à falta de saídas profi ssionais, era 

oportuno passar a palavra a quem escolheu 

esta carreira e ouvir em primeira mão o que 

nos faz levantar da cama (às vezes a horas 

impróprias) dia após dia.

Foi então altura de contactar outros 

profi ssionais do estudo da natureza para 

que se juntassem ao projeto. A resposta foi 

muito positiva e as contribuições foram 

várias, desde as histórias partilhadas por 

um total de 18 autores, às ilustrações 

do Gonçalo M. Rosa que acompanham 

cada história.

Com o conteúdo defi nido faltava 

conseguir um apoio editorial que 

permitisse publicar o livro. Os contactos 

multiplicaram-se, mas durante mais de 

dois anos não obtivemos apoio para 

levar avante este projeto. Até que surgiu 

a luz ao fundo do túnel. A editora Escola 

de Mar decidiu apoiar o projeto, embora 

a falta de fundos obrigasse a um esforço 

conjunto entre editora e autores para 

angariar os 3000 euros necessários para 

uma primeira edição de 500 exemplares. 

A solução foi encontrada na forma 

de uma campanha de crowdfunding, 

organizada on-line através da plataforma 

PPL. O desafi o não era simples: 

conseguir recetividade por parte do 

público para um livro que na realidade 

ainda não existia. 

Foi um mês de trabalho árduo para 

divulgar a campanha ao maior número 

possível de pessoas através de redes 

sociais, artigos em plataformas como 

o portal Greensavers ou entrevistas 

com meios de comunicação social. No 

fi nal valeu a pena: 

recebemos o apoio 

de 162 pessoas 

e angariamos 

um total de 3400 

euros! Ficou claro 

nessa altura que 

o esforço ia ser 

recompensado.

O projeto estava, 

no entanto, ainda no 

início. Depois de reunido o montante 

necessário contámos com a preciosa 

ajuda do José Pedro Martins, da Mooda 

Project, que fez não só a paginação 

como o design da capa. Depois 

seguiram-se uma série de eventos 

promocionais, inseridos em iniciativas 

como a Semana Cultural da Faculdade 

de Ciência da Universidade de Lisboa, 

para divulgar o livro e fazê-lo chegar aos 

leitores.

No fi nal de contas este esforço parece 

ter dado frutos. Mais de metade dos 500 

exemplares da primeira edição já foram 

vendidos e o livro encontra-se agora à 

venda na loja on-line Naturfun (www.
naturfun.pt), onde tem recebido muito 

boas críticas. 

E agora? Queremos continuar a 

promover este livro como um exemplo 

de comunicação direta entre quem 

trabalha com a natureza e a sociedade, 

mostrando de onde vem a paixão que 

nos move como profi ssionais e nos leva 

a seguir uma linha profi ssional que tantas 

vezes nos desafi a a ultrapassar os nossos 

próprios limites. Esperamos portanto, que 

este livro inspire uma nova atitude para 

com os biólogos portugueses, e que em 

Portugal ser biólogo passe a ser sinónimo 

de ser apoiado, admirado e valorizado. O 

planeta agradece.

Por Diogo Veríssimo e Miguel Pais
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