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Queridas amigas e amigos de Cabo Verde, apoiantes e todos aqueles e aquelas
comprometidas com a nossa causa,
Já há muito tempo que não tinham notícias do Tarrafal, Santo Antão, embora o
nosso trabalho aqui tenha continuado como antes. A razão é que eu e outras 
pessoas chave têm passado a maior parte do tempo a ganhar a vida e o nosso 
trabalho tem-nos mantido muito ocupados. Daí a falta de atualizações das 
nossas atividades. Igualmente insatisfatório é o mau estado do nosso site.

Isto levou-nos a tomar a seguinte decisão na reunião
da DaM de 5 de abril 2019: Jailson Carvalho, o nosso
presidente e responsável pela organização e 
implementação da grande maioria dos projetos, irá 
receber um pequeno subsídio por esforços que vão 
para além das suas funções (por exemplo: 
preparação e apoio contínuo das visitas de trabalho 
da equipa de dentistas da SMILES, atividades com a 
duração de dois ou mais dias com o grupo dos jovens
bolseiros da
DaM durante
as férias
escolares),
podendo

assim dedicar mais tempo com a DaM
sem qualquer desvantagem financeira
pessoal. Além disso, iremos pagar a
alguém para atualizar o nosso site –
tanto o trabalho que precisa ser feito
atualmente, como o que virá
posteriormente – uma vez que não o
conseguimos de forma voluntária.



Precisamos de agir também numa outra área: o edifício onde tínhamos um 
quarto, a sede da DaM, foi vendido. Tivemos de sair e encontrar um outro 

lugar para armazenar tanto as nossas coisas,
como o equipamento da ONG SMILES, que 
guardamos para as suas visitas de trabalho 
anuais – mais especificamente, numa sala de
uma casa em frente e que atualmente não 
está a ser utilizada. No entanto, não 
podemos contar com este espaço por muito 
mais tempo, pois em breve começarão obras
de renovação. Precisamos urgentemente de 
encontrar uma alternativa. Uma opção a 
curto prazo é um quarto que esperamos nos 
seja disponibilizado (de graça), mas a médio 

e longo prazo a DaM precisa definitivamente de ter a sua própria base. A nossa
visão: construir em vez de alugar! Construir uma casa aqui é relativamente 
barato, (comparativamente à compra ou aluguer de uma). Entraremos em 
contato com as autoridades municipais para averiguar quais as formas de nos 
poderem ajudar (por exemplo, disponibilizando-nos um terreno de construção 
adequado).

Nos últimos meses, muito do nosso empenho tem sido para a continuação e 
desenvolvimento do nosso projeto de apoio educativo ao abrigo do qual, no 
ano passado, pudemos pela primeira vez oferecer ajuda a todos os alunos do 
secundário e do ensino superior. Em setembro de 2018, lançámos a segunda 
campanha ‘Participe’ - destinada a apoiar financeiramente os alunos do ensino 
secundário – com vista à obtenção de apoio para o corrente ano letivo. O 

resultado: €2.973! Só a associação de caridade SODADE 
(www.sodade.de) doou, este ano, 140,000$00 (€1.273) para
estudantes do secundário do Tarrafal alojados no internato. 
Um grande obrigada para todas e todos aqueles que 
contribuíram!

Complementámos
este total com
cerca de €1.500
das nossas

reservas, pois este ano alargámos o
nosso programa para incluir aqueles
que foram estudar para o ensino
superior. Os destinatários obtêm um
subsídio para os ajudar com as
despesas de escolaridade, uma vez
que estes são um verdadeiro
obstáculo, de cerca de €150 por
mês. Estaremos, portanto, a atribuir
subsídios mensais durante o ano
escolar 2018/2019 no valor de um total anual de 485.000$00 (€4.409), e 
todos os 33 alunos do ensino secundário do Tarrafal - bem como os seis 
estudantes universitários da aldeia – receberão assistência financeira.



No início do segundo período do ano letivo
de 2018/2019, doámos aos 75 alunos da 
escola primária do Tarrafal um presente 
muito prático: material escolar. No dia 7 
de Janeiro, os alunos do 1ª ao 6º ano 
ficaram encantados ao receber alguns 
livros de exercícios, canetas e lápis, 
réguas e borrachas. Estas crianças 

frequentam as duas escolas primárias do
Tarrafal: Praia e Covão, que se situa
numa zona a 500 metros acima do nível
do mar. Estes recursos chegaram nas
“emocionantes embalagens amarelas”
que Brigitte Zellermayer continua a
enviar de Viena. Até ao momento
recebemos 137! Muito obrigado, Brigitte!

Quanto às novas iniciativas, temos algumas na calha para os próximos meses:
- Uma coisa que realmente queremos para o Tarrafal – depois de dois anos de 
busca infrutífera – é uma trituradora de vidro para garrafas. A ideia original era
a de a conseguirmos obter sem termos de a comprar. Supostamente, a Câmara
Municipal do Porto Novo tinha uma que não estava a ser utilizada e a do 
Mindelo definitivamente tem uma que também não está a ser usada. 
Infelizmente não conseguimos nenhuma delas, mas agora estamos ansiosos 
por o conseguir, nem que para isso tenhamos de a comprar. Assim que 
clarificarmos como pode ser criada a infraestrutura apropriada (recolha, 
transporte, uso, armazenamento, etc.), queremos encontrar financiadores 
especiais para angariar os €2.000 necessários.
O objetivo principal é a eliminação das garrafas de um modo adequado. Um 
benefício adicional pretendido, é que o trabalho educativo e de sensibilização 
das comunidades da aldeia – que vai ser necessário neste contexto – será um 
primeiro passo para abordar a questão do lixo para o grupo dos jovens 
bolseiros da DaM.

- Queremos criar uma estação de rádio para a aldeia. Com a ajuda de uma 
emissora de rádio pública, gostaríamos de ter a nossa própria estação de 
rádio, o que seria vantajoso de duas formas. Em primeiro lugar, 
favoreceríamos os bolseiros da DaM com um quadro de formação, algo de 
vantajoso para fazerem nas suas férias escolares. Em segundo lugar, 
propiciaríamos às comunidades do Tarrafal e da nossa aldeia vizinha do Monte 
trigo, música, informações úteis, e notícias sobre as atividades da DaM.



- Queremos um novo telhado para a escola primária João Madeira na Praia. Os 
dois edifícios que abrigam as salas de aula têm o telhado feito de amianto! O 
diretor da escola, Odorico Lopes (um membro fundador DaM) está a obter um 
orçamento para o trabalho. 
 
- Queremos fundar a sede definitiva da DaM. Precisamos de ter uma base (que
inclua um pequeno estúdio de som; ver acima) para o nosso trabalho, que 
também sirva de espaço de armazenamento para o nosso equipamento e para 
vários itens que recebemos.

Se alguém - seja doador pela primeira vez, ou ter já contribuído anteriormente
- desejar apoiar-nos financeiramente, aqui está um lembrete com os detalhes 
da nossa conta. Para aqueles que vivem fora de Cabo Verde, o melhor meio de 
pagamento é por transferência bancária para a conta da nossa organização de 
apoio na Alemanha. Para doações feitas localmente, por favor use a nossa 
conta em Cabo Verde.
É com prazer que enviaremos um recibo da sua doação, reconhecido pelas 
autoridades fiscais alemãs. 
Se desejar que a sua contribuição se destine a um projeto específico (por 
exemplo, trituradora de vidro, telhado escolar, etc.), uma breve nota de 
referência será suficiente para este efeito.

Conta na Alemanha  :  
entidade:  Förderverein Dar as Maos e.V.
conta.:    41 06 72 79 00
IBAN:          DE83 4306 0967 4106 7279 00
BIC: GENODEM1GLS   (GLS Bank)

Conta em Cabo Verde:
entidade: Associação Dar as Mãos
conta: 34024993 Caixa Económica Porto Novo
NIB: 000200003402499310194
IBAN: CV64 000200003402499310194
SWIFT/BIC CODE: CXECCVCV

Para todas e todos os nossos apoiantes e pessoas envolvidas ou
interessadas: estamos muito gratos pelo seu compromisso com a
nossa causa aqui no Tarrafal. Nada disto seria possível sem vocês!


