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Caros amigos e amigas, apoiantes e outros/as leitores/as interessados/as,
Permitam-me que comece com uma actualização sobre a situação do 
coronavírus. Até agora, 458 pessoas acusaram positivo no teste Covid-19 em 
Cabo Verde. São duas as ilhas afectadas: Santiago, que tem 397 infeções 
agudas no momento da redacção e São Vicente, com um único caso. A 
pandemia chegou a Cabo Verde a 16 de Março, especificamente à Boavista 
onde atualmente não existem casos. O estado de emergência nacional foi 
agora levantado para todas as ilhas, incluindo aquelas em que ainda há 
pessoas infetadas. Inicialmente foi mantido nas ilhas com casos, a fim de 
evitar a propagação do vírus noutros locais do país. No entanto, o pressuposto 
agora parece ser que tudo o que tem de ser feito é seguir as cadeias de 
infeção à medida que elas ocorrem e quando ocorrem. Todos esperamos que 
este pressuposto se revele correcto!

Em muitas áreas da vida, a normalidade recomeçou (pelo menos em parte): 
instituições públicas, lojas e 
restaurantes reabriram e os serviços 
de ferry-boats de passageiros entre as
ilhas estão agora a funcionar 
novamente. O ensino foi retomado nas
universidades e para os alunos do 
ensino secundário, embora as escolas 
primárias permaneçam fechadas até 
depois das férias de Verão, ou seja, 
até Setembro. A proibição de 
concentrações foi também levantada e
a maioria das praias foi reaberta. 
Estão em vigor medidas de precaução,

como o uso obrigatório de máscaras em locais públicos como as instituições 
públicas e em ferries; os veículos (incluindo as suas mercadorias) são 
desinfetados antes do embarque. Os passageiros são obrigados a medir a 



temperatura. Foram criadas estações móveis de
lavagem das mãos em muitas cidades e as
autoridades públicas fornecem desinfetantes para
as mãos sob a forma de álcool ou vinagre.
Continuam cancelados todos os grandes eventos
desportivos e culturais e, por enquanto, não se fala
ainda da reabertura das fronteiras.
No entanto, tal como na Europa, as pessoas aqui
estão completamente fartas do isolamento social
das últimas semanas - o jornal da manhã de ontem
relatou que centenas de habitantes da cidade de
Mindelo tinham “invadido” a praia municipal, a
Praia de Laginha, na ilha de São Vicente.

A ausência mais amargamente sentida é, naturalmente, a dos turistas. Uma 
grande parte da economia assenta neste setor, um negócio que agora se 
esvaziou completamente. Nos últimos anos, em particular, muitas pessoas, 
especialmente cabo-verdianos, investiram o seu dinheiro na abertura de um 
restaurante, de um pequeno bar ou quartos de hóspedes, e agora não têm 
absolutamente nenhum rendimento, enquanto os custos fixos têm ainda de ser
suportados. Muitas outras pessoas, tenham ou não uma profissão, estão 
actualmente a debater-se com grandes dificuldades financeiras  - condutores 
sem passageiros, todo o tipo de prestadores de serviços e comerciantes que 
não têm clientes, agricultores que já não conseguem vender os seus produtos, 
pescadores que enfrentam um declínio drástico nos seus mercados de venda, e
muitos outros mais.
Felizmente, esta crise provocou amplas manifestações de solidariedade por 
parte das pessoas menos afetadas; foram lançadas uma série de iniciativas 
que oferecem assistência imediata às pessoas necessitadas. Na maioria dos 
casos, o objectivo era o fornecimento urgente de géneros alimentícios básicos 
que assumem a forma daquilo a que se chama localmente uma 'cesta básica'. 
Geralmente, estas contêm arroz, feijão ou outras leguminosas secas, farinha, 
sal, açúcar, óleo e massas alimentícias, podendo incluir também outros artigos.

Nós, na Dar as Mãos, também respondemos a esta emergência, uma vez que o
Tarrafal e as suas duas comunidades vizinhas se encontram “no meio do nada”,

havendo uma grande necessidade de ajuda 
alimentar. A nossa resposta inicial envolveu 
gastar 1.500 euros num grossista em Porto 
Novo: comprámos 750 kg de arroz, 100 kg 
de lentilhas, 100 kg de açúcar, 100 kg de 
sal, 200 kg de massa, 100 kg de farinha 
integral, 50 kg de cebola, nove caixas (108 
garrafas) de azeite, nove caixas (108 
garrafas) de óleo de soja, 1.500 cubos de 
caldo, 100 barras de sabão, três 
embalagens a granel de papel higiénico, 
100 sacos de farinha e arroz usados para 

ensacamento individual e - infelizmente mas necessariamente - um grande 
número de sacos de plástico. Aqui, no Tarrafal, enchemos a nossa “grande 



loja” com algumas unidades pequenas,
e depois a operação de pesagem e
ensacamento em grande escala entrou
em ação. Num esforço conjunto com
alguns dos nossos bolseiros (alunos da
escola que receberam bolsas de
estudo), pesámos e ensacámos os
pacotes a granel em unidades mais
pequenas: o arroz em sacos de 5 kg,
os outros alimentos em unidades de 

1 kg.
Um saco de cada produto juntou-se aos 
outros itens num
grande saco - e
mais uma cesta
basica destinada a
uma família estava
pronta para ser
enviada.
Especialmente as
famílias numerosas
receberam 5 kg

adicionais de arroz. Isto permitiu-nos fornecer a
muitas famílias o essencial: a 16 de Maio, 14 famílias
no planalto do Planalto Norte, e a 17 de Maio, mais
90 famílias aqui no Tarrafal.

Não nos esquecemos de outra comunidade vizinha, Monte Trigo, que é ainda 
mais remota do que o Tarrafal - sendo acessível 
apenas por mar (uma hora de viagem) ou a pé 
(uma caminhada de quatro horas). A associação 
caritativa alemã Amigos de Monte Trigo 
(www.amigos-montetrigo.de) suportou os custos
de uma cesta
básica para
todas as 60
famílias que
necessitavam
desta

assistência, e nós na DaM fizemos as
compras. A 29 de Maio, estes produtos foram
enviados para Monte Trigo e entregues a
Osvaldo, um professor que é o coordenador
local desta instituição de caridade, que
supervisionou o ensacamento e a distribuição
dos produtos.

Estamos muito gratos - em nome da DaM e, em particular, dos destinatários - 
a todos os envolvidos que tornaram possível esta resposta. Contamos fornecer 
cestas básicas pelo menos mais uma vez, se não mais duas, durante os 



próximos dois ou três meses. Qualquer pessoa que deseje ajudar as famílias 
necessitadas do Tarrafal a receber alimentos e suprimentos essenciais é bem-
vinda para fazer um donativo à nossa organização alemã de apoio, utilizando a
seguinte conta bancária:

Titular da conta / Kontoinhaber: Förderverein Dar as Maos e.V.
Conta nº. / Konto-Nr.: 41 06 72 79 00
IBÃ: DE83 4306 0967 4106 7279 00
BIC: GENODEM1GLS (Banco GLS)

A organização de apoio (Förderverein) terá todo o prazer em emitir recibos 
dedutíveis nos impostos para donativos; o seu (e o nosso) estatuto caritativo 
torna isso possível. Obrigado!


