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Vamos começar com a questão controversa do registo oficial. Após o fracasso 
completo com um advogado do Porto Novo, que voluntariamente se ofereceu 
para examinar e rever os nossos estatutos, há cerca de quatro semanas a 
matéria foi entregue a uma pessoa remunerada. Estamos agora na fase em 
que faltam alguns documentos para que essa pessoa em conjunto com um dos
nossos membros-fundadores possa visitar (pela primeira vez :-)) as entidades 
necessárias.
Neste contexto, também vamos solicitar uma licença de importação de bens 
doados.
Depois, há a questão de uma organização de apoio na Alemanha. Esta é uma 
variante; a outra é uma colaboração com uma associação já existente. Eu 
conheço uma associação que eventualmente poderá colaborar connosco, com a
qual vou desde logo estabelecer contacto.
Assim que todo o processo estiver concluído, os estatutos ficarão disponíveis 
para consulta.

Agora passemos às novidades positivas, que felizmente são uma série delas! A 
acção de angariação de fundos do Dr. Friedrich Doerr, que deu marcou o 
começo da nossa iniciativa, foi um sucesso grandioso. Quer do ponto de vista 
financeiro – em que inacreditavelmente foram reunidos 2750€ -, quer da parte
do projecto “botas sete léguas” –
contribuição para o nosso centro de
saúde. Conseguimos comprar um kit
completo de primeiros socorros, bem
como satisfazer algumas das
necessidades dos paramédicos - estamos
agora equipados quase ao nível de um
pequeno hospital. Ainda não chegou todo
o equipamento, porque uma grande
parte tem que ser importado de Portugal,
mas já são visíveis os primeiros
resultados. Um ventilador, máscaras de 



oxigênio para crianças e adultos, duas macas, vários equipamentos de 
diagnóstico, lâmpadas, um suporte para IV, pinças e pequenos acessórios, e 
outras coisas mais já foram adquiridos. Além disso, demos a nossa pequena 
ajuda nos trabalhos de pintura do posto de saúde atual. A publicação oficial 
será feita após a receção e pagamento de todos os equipamentos.

O nosso leque de equipamento médico ainda 
foi reforçado com um pacote do Dr. Anke 
Möller. Estão agora disponíveis dois sacos de 
ventilação, talas para braços e pernas e alguns
acessórios. 

O terceiro leque de equipamento médico foi 
doado pelo Dr. Martin Peter. Para as suas férias
de trabalho de Março/Abril de 2015, ele trouxe
consigo uma mala de 23 kg com inúmeros 
dispositivos médicos diferentes, bem como 

medicamentos no valor de cerca de 450 €. Em suma: O nosso posto de saúde 
é, agora, o mais bem equipado da ilha! 

Graças à Brigitte Zellermayer, há já três anos que vimos a ser bem abastecidos
de ligaduras. Ela teve uma ideia fantástica: adesivos e ligaduras “já sem uso” 
dos kits de primeiros socorros de automóveis da Alemanha e da Áustria fazem 
muita falta aqui. Ela envia
regularmente pacotes de 10 quilos
com ligaduras e compressas, bem
como brinquedos, material escolar e
roupas para crianças. Entretanto já
recebemos da parte dela 53
pacotes !!!

As ligaduras e compressas abastecem-
nos a nós e a aldeia vizinha, Monte
Trigo – acabou-se o uso de trapos

sujos para tapar feridas abertas ...
Grande parte das
roupas de crianças
foram distribuídas
principalmente pelas
montanhas dos sítios da
Bolona e Sul, porque lá
faz muito frio no
inverno. Os materiais
escolares foram
entregues aos
professores das escolas

primárias de Tarrafal de Monte Trigo e Bolona.



Os brinquedos serviram uma campanha especial realizada em Dezembro de 
2014: no Natal realizou-se uma festa grande infantil, onde todas as crianças 
que estiveram presentes receberam uma prenda. Para muitas delas foi a 

primeira vez que receberam uma prenda de 
Natal...
Jailson, o Delegado Municipal de Tarrafal e o
presidente de nosso ONG (em t-shirt verde) 
e Ilídio forneceram música e 
entretenimento, e, como é certo, foi uma 
grande
diversão
para
pais e
filhos!

Nessa tarde, houve muitos sorrisos, as
crianças dançaram e cantaram, e essa
ação certamente contribuiu para que os
filhos de Tarrafal tivessem uma
maravilhosa e especial quada natalícia de
2014.

O contributo seguinte veio de Jeanine Vahldiek e Steffen Haß. Os dois músicos
da  "Jeanine  Vahldiek  Band"
criam  o  seu  som  muito
próprio  com  harpa,  bateria,
percussão  e  suas  vozes
(www.jeanine-vahldiek.com).
Em Dezembro de 2014, eles

lançaram o seu terceiro CD, e por cada
CD vendido 1 € reverteu a nosso favor!

A visita de trabalho do Dr. Martin Peter é um marco na assistência médica no 
Tarrafal. O clínico geral de Hanover
prestou os primeiros cuidados médicos
no nosso posto de saúde na Quarta-
feira, 18 de Março, e vai durante
proporcionar ao longo de quatro
semanas, pela primeira vez, tratamento
médico contínuo à população.
Normalmente, um médico vinha de dois
em dois meses. O Martin também vai
participar na “Feira de Saúde” do
próximo fim de semana - uma



campanha de saúde, na qual cerca de 50 médicos e outros profissionais de 
saúde do Porto Novo e São Vicente vem até ao Tarrafal para conduzir exames e
para consciencializar e partilhar informações com a população, etc.
Por último, mas não menos importante, há ainda um projecto de construção 
importante para uma melhor assistência médica no Tarrafal: o nosso posto de 

saúde será remodelado de raiz. Há três 
anos, o posto de saúde teve que ser 
transferido para outro espaço porque o 
edifício estava em risco de ruir. Agora será 
completamente renovado e ampliado, de 
modo a que em breve estejam disponíveis 
instalações maiores e mais bem equipadas. 
O posto de saúde terá várias salas de 
tratamento, um dormitório feminino e outro 
masculino, bem como modernas instalações 
sanitárias. Esta foi a condição estrutural no 
dia 17 de Março; no dia 30 de Março o 

primeiro-ministro cabo-verdiano vem inaugurar o espaço.

Gostaria de agradecer muito a todos os que contribuíram através de seu 
compromisso tão ativamente para melhorar o atendimento médico! Outros 
doadores, bem como contribuintes acima listados têm ajudado a melhorar 
continuamente as condições de vida e os cuidados médicos, das populações 
aqui residentes. É quase inacreditável tudo o que foi conseguido até agora. A 
pedra com a qual pusemos as coisas em movimento provou ser uma bola de 
neve sólida...

MIL AGRADECIMENTOS A TODOS OS PARTICIPANTES!


