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Queridas amigas e amigos, apoiantes e todos aqueles e aquelas 
comprometidas com a nossa causa,
O novo ano letivo começou a 23 de setembro, trazendo consigo novas tarefas 
a serem cumpridas. Mas, antes de olharmos para frente, vamos primeiro olhar 
para trás e saber o que aconteceu, recentemente, a este respeito...

2019/2020 é o terceiro ano letivo consecutivo em que a Dar as Mãos se 
empenha, especialmente, com o seu projeto de apoio educacional. Ajudámos 
os alunos das duas escolas primárias do Tarrafal, fornecendo-lhes livros de 
exercícios e artigos de papelaria; já os alunos da escola secundária receberam 
assistência financeira, pois todos têm de viver longe de casa durante o período
escolar. Com o apoio da associação SODADE e. V. (www.sodade.de), 29 
famílias receberam um subsídio mensal de 1.000 ou 2.000 escudos durante o 
primeiro ano. Este número subiu no ano passado para 33 alunos e, 
adicionalmente, apoiámos seis raparigas que tinham concluído o ensino 
secundário e iniciaram o ensino superior em Mindelo. Os alunos do ensino 
secundário e os do ensino superior constituem assim o grupo de jovens 
bolseiros DaM.

Lançámos um desafio especial a estes jovens bolseiros, durante as férias de 
verão: dar início à nossa campanha de
angariação de fundos 2019/20 para o novo
ano letivo, organizando um mercado das
pulgas. A 14 de setembro o segundo
mercado das pulgas da DaM teve lugar, tal
como o anterior, numa sala de aula da Escola
Primária João Madeira, na Praia, mas desta
vez sem o envolvimento dos professores. Os
artigos à venda iam de roupas – as de
criança mostraram ser particularmente
populares – a brinquedos, mochilas e malas,

http://www.sodade.de/


até a uns poucos equipamentos desportivos 
e artigos de uso domésticos; e, embora o 
evento pudesse ter sido um pouco mais 
divulgado, foram muitos os compradores 
que vieram das suas comunidades da aldeia.
A maioria gostou, claramente, da onda de 
gastos a que teve acesso, pois a esses 
preços - a partir de 10 escudos (9 centavos)
-

todos podiam comprar qualquer
coisa. As muitas crianças que vieram
ficaram especialmente felizes quando
os seus entusiasmados pais
compraram brinquedos (incluindo
bichos de pelúcia), jogos, canetas e
lápis, livros para colorir, frisbees,
equipamento de mergulho, etc. Os
produtos mais procurados foram as
mochilas, particularmente pelos

estudantes - mas também pelos membros da
comunidade de pescadores da aldeia, que 
logo pegaram nas poucas gabardines e 
blusões sem mangas que tínhamos para 
oferecer. Depois de três horas, tudo tinha 
sido vendido e o lucro, 18.010 escudos 
(cerca de €163). Veredicto: os bolseiros 
assumiram com sucesso o desafio lançado, e 
queremos repetir este sucesso organizando 
outro mercado durante as férias do próximo 
verão com os produtos doados até lá.

Apenas 10 dias depois, na segunda-feira, 23 de setembro, as crianças do 1º ao
6º ano ocuparam os seus lugares nas três salas de aula da escola primária. 
Para ajudá-los a começar bem, demos a cada uma um "kit de iniciante" 
composto por: três livros de exercícios,
lápis, afia e borracha, um conjunto de lápis
de cor e um chupa-chupa para adoçar o
início de um longo ano letivo. Também
oferecemos às escolas algumas caixas de
pintura e pincéis para o uso compartilhado
por alunos e alunas mais velhas em aulas
de arte.
A maior parte destes materiais foram
doados por uma organização que só
recentemente nos começou a apoiar: a
Pangea.e.V. (www.pangea-ev.de) com sede



em Aachen, Alemanha. Desde 2011, esta organização incentiva e ajuda 
crianças e jovens na Índia, Nepal, Namíbia e Cabo Verde. Estamos-lhe muito 
gratos!

A escola primária no Tarrafal tem um novo 
diretor. O anterior, Odorico Batista Lopes 
(cofundador da 'Dar as Mãos') reformou-se do 
seu cargo em junho 2019. O seu sucessor Helder 
Lopes – sem afinidade – tem 30 anos e vem da 
Ribeira Grande, do outro lado da ilha. Já vive no 
Tarrafal há dois anos e ensina duas disciplinas, 
Inglês e Francês, aos alunos do 5º e 6º ano do 
ensino primário.

Fiz-lhe algumas perguntas no dia seguinte ao início das aulas:
Annette: Quais são as tarefas mais importantes que tem pela frente?
Helder: O mais urgente é uma reparação: uma das duas casas de banho dos 
alunos está agora inutilizável, havendo apenas duas para os 75 alunos e nove 
professores. Higienicamente falando, isto é completamente inadequado. 
Também gostaria de uma vez mais, dar uso ao jardim da escola - que está ali 
abandonado - para que possamos cultivar os nossos próprios vegetais e ajudar
as crianças a comer de forma mais saudável.

Annette: Quais são as dificuldades em particular?
Helder: Para onde quer que olhe, há escassez de fundos, e as rodas da 
burocracia moem lentamente. Vão passar meses até que eu receba uma 
resposta ao meu pedido de reparação da casa de banho. E não há nenhuma 
garantia de que vamos conseguir o dinheiro para tal - muitos edifícios 
escolares estão em condições igualmente degradadas. Para além disso, ser 
confrontado com diretrizes públicas e requisitos legais às vezes é complicado, 
especialmente se eles acabaram de ser introduzidos.

Agora vamos olhar para frente. Duas semanas depois, o orçamento para 
reparar a casa de banho estava pronto - os custos do material são cerca de 
€350. Vamos comprar o material necessário e entregá-lo à escola, e o trabalho
será feito gratuitamente pelo funcionário municipal, responsável pelas 
questões hídricas, do Tarrafal.
E, claro, como antes, queremos fazer tudo o que pudermos para apoiar os/as 
alunos/as do secundário e do ensino superior - tanto financeiramente como 
integrando-os/as de uma forma prática nas nossas atividades.
Este ano letivo há 40 alunos a completar o ensino secundário em Porto Novo 
ou noutra cidade, a quem pretendemos dar um subsídio, e o número de 
estudantes do ensino superior aumentou para nove. Mas eles - especialmente 
eles - também dependem de assistência financeira, porque as propinas 
mensais por si só ascendem aos 9.000-15.000 escudos (€82-136), ao que 
acrescem os custos dos materiais educacionais, viagens, alojamento, etc.



Convidamo-lo/la então a participar na nossa: 

‘Participe!’ campanha nº 3
Fundos para o ensino secundário e superior

Se quiser ajudar na nossa luta para melhorar a educação e apoiar os/as 
alunos/as do Tarrafal com uma ação concreta, encontrará os detalhes 
bancários das nossas contas na Alemanha e em Cabo Verde. Tanto a Dar as 
Mãos, com sede em Cabo Verde, como a nossa organização de apoio na 
Alemanha têm o estatuto de organizações sem fins lucrativos e podemos, por 
isso, emitir recibos para doações que são reconhecidos pelas finanças na 
Alemanha.

A descrição completa e os objetivos da campanha 'Participe!' podem ser 
encontrados no anexo 'Participe! Campanha nº 1' deste email.

Conta da Alemanha:
Entidade / Kontoinhaber: Förderverein Dar as Mãos e. V.
Conta nº / Konto-Nr.: 41 06 72 79 00 (banco GLS)
IBAN: DE83 4306 0967 4106 7279 00
BIC: GENODEM1GLS 

Conta de Cabo Verde:
Entidade: Associação Dar as Mãos
Conta nº: 34024993 (Caixa Económica Porto Novo)
NIB: 000200003402499310194
IBAN: CV64 000200003402499310194
SWIFT/BIC CODE: CXECCVCV

Um grande obrigada a todas/os apoiantes e àqueles/as
envolvidos/as com a nossa causa!


