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Caras e caros apoiantes, doadores, amigos e amigas,
Aqui estou eu novamente com as últimas notícias da nossa pequena aldeia, no 
meio do nada, ou mais especificamente, no remoto extremo sudoeste da ilha 
de Santo Antão...

Este ano, mais uma vez, os dentistas da ONG espanhola SMILES 
(http://smilesngo.org) enfrentaram a esburacada 
estrada para chegar até aqui.
Esta terceira visita de trabalho da equipa de 
dentistas, liderada pelo Dr. Oliver Siebelist, teve 
lugar de 29 julho a 12 agosto e foi possível graças à 
cooperação feita entra a Dar as Mãos e a Câmara 
Municipal do Porto Novo. Este ano, com uma equipa 
de 22 participantes, beneficiaram de tratamento 
dentário
gratuito não só

os habitantes de algumas das mais
remotas aldeias do distrito, como
também os da própria capital do distrito,
Porto Novo. Aqui, embora existam vários
dentistas, a necessidade de cuidados
dentários é especialmente grande por o
tratamento ser financeiramente
inacessível. As dificuldades sociais dos
habitantes do Porto Novo, em muitos
casos, são maiores do que os das áreas
rurais, particularmente durante os
períodos de seca prolongada nos quais
um grande número de famílias depende
de doações de ajuda alimentar. Desta forma, uma ida ao dentista raramente 



consta na lista de prioridades, e a estadia dos dentistas durante três dias foi 
extremamente bem-vinda e muito apreciada tanto pelos 402 pacientes (um 
total de 764 tratamentos), como pela autoridade municipal.

Para além de Porto Novo, o itinerário da equipa de dentistas incluiu, este ano, 
a visita a outras novas localidades. Regressaram a Ribeira das Patas (uma 
considerável comunidade com os habitantes amplamente dispersos) mas, em 

vez de Alto Mira e Ribeira da Cruz, 
desta vez foi nas aldeias de Ribeira 
Fria e Ribeira dos Bodes que 
tratamento e exames odontológicos 
foram feitos. Já no caminho para o 
Tarrafal, no planalto elevado perto da
montanha mais alta da ilha, o Tope 
de Coroa, foram as aldeias de Chã de
Cruz e Chã de Feijoal, em vez de 
Bolona, que desta vez constaram no 
percurso deles. A dedicada equipa de
dentistas parou por último no Tarrafal
e Monte Trigo, localidade esta  para 
onde tiveram que viajar de barco. 
Seguem-se as estatísticas desta 

visita da SMILES: 832 pacientes, 1.252 extrações e 259 chumbos de 
dentes. 
O trabalho educacional ‘amigo das crianças’ sobre higiene dentária, merece 
também uma menção, assim como a oferta de uma escova de dentes e pasta 
dentífrica para cada uma das crianças...
Então, em nome de todos os pacientes, gostaríamos de agradecer à SMILE 
com um radiante sorriso coletivo! Siga este link para ver uma curta 
reportagem da TV Cabo Verde:
http://RTC.CV/index.php?paginas=13&id_cod=70842.

Alguns dos bolseiros deram assistência à equipa de dentistas durante a sua 
visita ao Tarrafal e quase todos eles se envolveram numa outra atividade: um 
evento de recolha de lixo
agendado para as férias de verão
no Tarrafal. Os voluntários
reuniram-se dois dias às 6h30 da
manhã (quarta-feira, 22 agosto e
segunda-feira, 27 agosto) munidos
com luvas de borracha e sacos
para recolheram o lixo. No
primeiro dia, foi a aldeia em si que
os voluntários percorreram, onde,
para além de embalagens de todos
os tipos e feitios e outro lixo
doméstico descuidadamente
deitado fora, encontraram os mais
variados itens necessários eliminar,

http://RTC.CV/index.php?paginas=13&id_cod=70842


tais como pedaços de barcos 
deixados após os reparos, restos 
de velhas redes de pesca e sucata.
No segundo dia, o foco foi a praia 
principal e a praia rochosa atrás da
aldeia. Aqui, recolheram 
principalmente garrafas, resíduos 
de plástico e todos os tipos de 
objetos trazidos pelo mar. 
Infelizmente, não tivemos uma 
opção melhor do que a de levar o 
lixo recolhido para ser queimado. 
Mas podemos sonhar, não 

podemos...? Um plano de gestão de resíduos para o Tarrafal é uma das 
questões mais prementes para os próximos anos. Por isso, qualquer conselho 
ou assistência prática de especialistas será recebida com gratidão!

E por falar em bolseiros! Os 29 alunos do ensino secundário que apoiamos 
durante o último ano letivo formaram um grupo com este mesmo nome, 
bolseiros da DaM, e comprometeram-se a aderir às várias atividades 
organizadas pela DaM. A recolha de lixo foi a primeira grande actividade do 
género, mas o objetivo é que estes jovens permaneçam envolvidos e 
integrados nos futuros projetos, tais como nos mercados de coisas em segunda
mão, campanhas de sensibilização e eventos informativos, bem como em 
outras atividades que resultam em contribuições para os alunos. Pensamos que
é importante que os jovens da aldeia se comprometam com a comunidade, e 
assumam alguma responsabilidade na contribuição para o bem comum. E 
queremos que os destinatários do nosso, portanto do seu, apoio deem também
algo em troca. Afinal, Dar as Mãos refere-se tanto a dar como a receber...

Gostaríamos, uma vez mais, de poder ajudar os alunos do secundário com os 
custos escolares deste ano letivo que começou a 17 de setembro. Gostaríamos
também de começar a angariar fundos para os jovens que querem começar a 
escola secundária no próximo ano letivo. E, idealmente, desejamos continuar a
apoiar aqueles que terminaram o ensino secundário com sucesso e desejam 
prosseguir os seus estudos.

Aqui estão as quatro alunas que receberam o certificado do ensino secundário 
em junho de 2018 e agora começam os estudos em Mindelo:   

Marilu Cibel dos Santos Delgado
Deseja estudar: biologia
Porquê?  Para  mim,  a  biologia  é  tudo,  porque  está  em
todas as coisas vivas. Desde a mais simples, as bactérias,
até à mais complexa, os seres humanos).
Emprego de sonho: pediatra



Itéria Gomes Évora
Deseja estudar: engenharia civil
Porquê?  Para  poder  encontrar  um emprego  facilmente,
quando terminar os meus estudos. Se isso não acontecer,
posso  completar  a  minha  qualificação  académica  para
poder lecionar.
Emprego de sonho: engenheira civil

Lindanizia Pires Èvora
Deseja estudar: português, francês
Porquê?  Eu  sempre  gostei  de  aprender  línguas,
especialmente a minha língua nativa. Sempre gostei  da
área de educação, por isso quero ensinar línguas.
Emprego de sonho: professora

Tânia Claudia Dias Morais
Deseja estudar: criminologia
Porquê? Sempre me interessei com tudo que tenha a ver
com a lei, então gostaria de entrar para a polícia ou para
as forças armadas de Cabo Verde, são ambas profissões
que  eu  realmente  admiro.  Este  país  já  é  seguro,  mas
precisamos mantê-lo seguro da melhor maneira possível.
Emprego de sonho: oficial da polícia

Esta é uma chamada para participar na nossa

‘Participe!’ campanha n º 2 
Fundos para o ensino secundário e superior

No ano letivo atual, 35 alunos do Tarrafal vão para a escola secundária. Isto
significa frequentar uma escola no Porto Novo, Ribeira das Patas, Ribeira

Grande ou mesmo na ilha vizinha de São Vicente. Aqueles que têm familiares
num desses lugares geralmente ficam com eles; os outros terão de ficar

alojados, durante o ano letivo, no internato do Porto Novo. Para a maioria das
famílias, os custos relacionados com a educação dos seus filhos é já uma

grande parte que subtraem do seu orçamento familiar; adicionando os custos
do internato e outros custos escolares torna-se praticamente inacessível para

muitos.
Também os alunos que concluíram com sucesso o ensino secundário e desejam

agora prosseguir os seus estudos superiores no Mindelo dependem de
assistência financeira para o conseguirem fazer. O valor das propinas é de
9.000$00 a 15.000$00 por mês (82 a 136€), aos quais se acrescentam os

custos dos materiais de aprendizagem, transporte, alojamento, etc.



Para fazer a diferença, precisamos de:
Doações financeiras:
- Doações individuais a partir de 5€
para apoiar (numa base pro rata) todos os alunos da escola secundária do 
Tarrafal que satisfaçam certos critérios relativos à motivação e ao grau de 
ensino
- Pessoas dispostas a patrocinar as nossas quatro alunas (veja acima), que 
possam contribuir para os custos mensais de 120 a 180€ (x 9 meses)

Doações em espécie:
-Computadores, especialmente laptops
-Acessórios para o computador: monitores, teclados, ratos
Para tirar o máximo do proveito das doações de computadores, trabalhamos 
em conjunto com uma organização internacional chamada labdoo 
(www.labdoo.org/de). Aqui, os computadores são "higienizados" e preparados 
antes de serem enviados para o país em questão com pessoas que viajam para
o mesmo e se voluntariam para os levarem. Se quiser doar um computador ou 
trazer a doação de um laptop para Cabo Verde, aceda a esta organização, onde
nos encontramos registados com a 
referência: www.labdoo.org/de/edoovillage?e=38295

Para doações financeiras feitas a partir da Europa, os detalhes da nossa conta 
são:
Förderverein Dar as Mãos e.V.
Konto-Nr.: 41 06 72 79 00 (GLS Bank)
IBAN:       DE83 4306 0967 4106 7279 00
BIC:        GENODEM1GLS

Para doações financeiras feitas a partir de Cabo Verde os detalhes da nossa 
conta são:
entidade: ONG  Dar as Mãos
Konto-Nr.: 34024993.10.1 (Caixa Económica CV)
IBAN: CV64000200003402499310194
SWIFT/BIC CODE: CXECCVCV

Por último, precisamos de tradutores: um de
alemão-francês e outro de alemão-português. Um
falante nativo da língua-alvo seria ideal, mas este
é um requisito flexível. O trabalho geralmente
envolve a tradução de dois a três boletins
informativos por ano, podendo ocasionalmente haver
outros textos para traduzir.

Mais uma vez, em nome da DaM e
tarrafalenses, um grande obrigada - a todas e todos os nossos

apoiantes e àqueles envolvidos -
 pelo vosso empenho com a nossa causa.

http://www.labdoo.org/de/edoovillage?e=38295
http://www.labdoo.org/de

