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Caros amigos e amigas, apoiantes e outros leitores e leitoras interessadas,

Atualmente, enquanto a Europa e muitos outros países estão a combater uma 
segunda vaga de infeções, aqui em Cabo Verde ainda nem sequer atingimos o 
pico da primeira. Há pouco mais de duas semanas, o número de casos atingiu 
o seu ponto mais alto desde que a pandemia começou. Isto deve-se 
principalmente ao facto de a Covid-19 continuar a propagar-se fortemente em 
Santiago (que tem uma alta densidade populacional), especialmente na 
capital, Praia. As outras duas ilhas actualmente com casos agudos afetadas são
o Sal e, desde 19 de Agosto, o Fogo que pela primeira vez, tem quatro pessoas
cujos testes à Covid-19 deram positivos. Isto faz da Brava a única ilha onde 
ainda não foram identificados nenhuns casos; não existindo presentemente 
infeções agudas na Boavista, São Vicente, São Nicolau, Maio, ou aqui em 
Santo Antão. As estatísticas oficiais de 21 de agosto 2020 são: um total de 
3.412 casos (desde o início do surto local a 16 de março), dos quais 875 estão 
ainda doentes e 2.498 recuperaram; dois pacientes que foram transferidos 
para a Europa; e 37 mortes - de uma população total de menos de 500.000 
habitantes em todas as ilhas juntas. A remoção de Cabo Verde da lista da zona
de risco emitida pelo Instituto Robert Koch da Alemanha (RKI) não se encontra
atualmente no horizonte. O número crescente de casos excede claramente o 
limiar de 50 novas infeções por cada 100.000 habitantes por semana; o que na
realidade, levou ao adiamento indefinido da reabertura das fronteiras e ao 
recomeço dos voos comerciais internacionais, ambos inicialmente previstos 
para 15 de Agosto. Tem havido, no entanto, um corredor aéreo entre Portugal 
e Cabo Verde, que permite oito voos por semana. Está reservado para aqueles 
que viajam por razões familiares, de saúde, ou negócios - aqueles que não 
puderem provar que viajam por estas razões, não estão autorizados a entrar 
no país.

Devido à pandemia, são muitas as iniciativas e os projectos que estão parados,
atrasados ou terão mesmo de ser abandonados por completo. Um exemplo 
lamentável é o da criação de uma horta na nossa escola primária, apesar do 



fato de ser agora mais necessária do que nunca. Isto porque a escola está - 
com financiamento do Luxemburgo - a submeter-se a obras estruturais para 
melhorar a cozinha, o saneamento e a receber um novo abastecimento de 
água da rede, o que inclui uma nova ligação de água para a horta da escola. 
Estas obras têm sofrido grandes atrasos devido à Covid-19 e ainda não foram 
concluídas; não haverá água disponível até à sua conclusão. O que já foi feito, 
contudo, é a preparação de uma segunda área de cultivo e a vedação de 
ambas as parcelas do jardim, o que significa que se pode começar a trabalhar 
assim que a água for disponibilizada. De acordo com as últimas informações 
obtidas, o novo ano escolar deverá começar em outubro, desde que a situação 
a essa data o permita.

Pouco antes da situação do coronavírus piorar, este ano, pudemos ainda - e 
pela primeira vez - realizar uma actividade de férias de Verão um pouco maior 
para os nossos jovens. Em colaboração com a Young Talent, uma organização 
sediada na nossa capital de distrito Porto Novo, uma série de eventos sob o 
título 'Juventude, ambiente, alterações
climáticas e a grande importância dos
oceanos' preencheram os quatro dias entre
sexta-feira 31 julho e segunda-feira 3
agosto.
A Young Talent foi criada em 2017 com o
objectivo de "Ajudar os jovens,
especialmente os mais talentosos, através
de formação educacional, requalificação e
instrução, a fim de combater a pobreza
material e intelectual".  
A nossa atividade, involveu 17 jovens -
juntamente com quatro dos principais
representantes da organização – que apresentaram um programa de 
sensibilização ambiental aqui no Tarrafal. A mensagem foi transmitida 
principalmente por meios artísticos: números musicais, um mural, uma sessão 
de cinema seguida de debate, e uma noite de concerto que exploraram 
questões como o aquecimento global e o papel dos oceanos, a diminuição dos 
stocks de peixe, a extração ilegal de areia e a prevenção de resíduos 
(especialmente plásticos).

Na noite de sexta-feira, foi exibido o documentário cabo-verdiano Sandgrains 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZIQ1iJ4wPvI), após o qual foram 
discutidos os tópicos do declínio dos recursos piscatórios e da remoção ilegal 

de areia - questões de crescente e particular
importância aqui no Tarrafal. A noite de 
sábado começou com várias peças musicais 
interpretadas pela banda 'Young Talent'. Ao 
que se seguiu uma palestra de Corrine 
Almeida, professora de biologia marinha na 
Universidade Técnica do Atlântico no 
Mindelo, completada por uma sessão de 



Perguntas & Respostas e um debate em torno das espécies oceânicas e da sua 
protecção.

O domingo começou com uma recolha de 
lixo na aldeia e na praia principal do Tarrafal,
seguido de um longo banho no mar e outras 
actividades de lazer. Durante a tarde, duas 
secções da parede exterior do polivalente da 
aldeia foram decoradas com um mural de 
graffiti feita por dois jovens artistas do Porto 
Novo. Ao mesmo tempo, vários outros 
participantes partiram com o presidente da 
DaM, Jailson Carvalho, numa viagem de 
barco a

Monte Trigo para conhecerem esta aldeia ainda
mais remota. Aproveitando esta oportunidade,
foi feita a entrega de uma segunda remessa de
comida e outros produtos doados às familias
desta aldeia (ver abaixo). A noite foi
inteiramente entregue à banda 'Young Talent' e
ao seu público entusiasta. 

A banda é composta por 12 membros changing
line-up numa fila em mudança. Apresentaram
as suas criações musicais em estilos que foram

do hip-hop à morna (um género musical 
cabo-verdiano tradicional e melancólico), 
incluindo versões 'cover' de canções bem 
conhecidas nestas ilhas. Os rapazes e 
raparigas com idades compreendidas entre os
10 (!) e os 28
anos são de
fato 'young
talents', que
vão de
promissores a
sublimes
(quatro dos

sete cantores ganharam já concursos de
música) e a quantidade de animação evidente

na música
que tocam
corresponde
ao nível de talento no palco. Dois 
guitarristas, um baixista e um baterista, 
juntamente com os vocalistas, apresentaram
um som altamente profissional. 
Particularmente cativantes foram as 
aparições do rapper Indzayz que cantou 
rimas por ele escritas, divertidas, mas ao 
mesmo tempo que dão que pensar e que 



falam do ambiente e da sua proteção. Acompanhado por um guitarrista, atuou 
de forma tão viva e hábil que facilmente ganhou a atenção e mereceu o 
aplauso caloroso do público. Dizem-me alguns membros da banda, que 
escreveram nos dias anteriores, novas letras
e canções especialmente para esta noite.
Depois de um pequeno-almoço tardio, o
mural foi oficialmente dedicado na segunda-
feira de manhã; o grupo, de 21, partiu então
de volta para Porto Novo.
Ao olhar para trás poderemos ver um fim-de-
semana inesquecível e inspirador que se
revelou um grande sucesso!

Quanto à campanha de ajuda alimentar, já
era tempo de uma segunda ronda: na segunda-feira, 17 agosto, distribuímos 
mais uma vez uma cesta básica (contendo alimentos básicos e produtos de 
limpeza) às famílias com rendimentos mais baixos do Tarrafal.
Comprámos 625 kg de arroz, 100 kg de lentilhas, 100 kg de açúcar, 100 kg de 
sal, 200 kg de massa, nove caixas de azeite, nove caixas de óleo de soja, 

1.500 cubos de caldo, 108 garrafas de 
detergente para lavar a louça, 108 garrafas 
de desinfetante e 192 pacotes de papel 
higiénico de tamanho duplo. Obtivemos 
também 73 sacos de farinha e arroz usados 
para ensacamento individual e, mais uma 
vez – infelizmente, mas necessariamente – 
um grande número de sacos de plástico para
distribuir a farinha, lentilhas, açúcar, etc. 
Felizmente, nesta parte do mundo ninguém 
precisa de ser aconselhado a reutilizar sacos
de plástico, e os sacos de arroz ou de 

farinha são artigos muito procurados no dia-a-dia em Cabo Verde - podem ser 
utilizados para ensacar e transportar frutas e vegetais, tais como fruta-pão, 
inhame e batata doce, bem como areia e
outros materiais de construção, estrume
animal, etc.
Como as nossas comunidades vizinhas da
região montanhosa obtêm agora assistência de
outras organizações sem fins lucrativos, desta
vez todos os alimentos e fornecimentos
comprados foram para crianças e jovens do
Tarrafal e seus familiares - 108 famílias no
total. A organização Pangea e.V. 
(www.pangea-ev.de) financiou estas compras,
tendo-se oferecido generosamente para o fazer após a nossa motivação e 
esforço para distribuir a primeira cesta básica.

As 60 famílias em Monte Trigo receberam a sua segunda cesta básica no 
domingo, 2 de Agosto (ver acima). Quando o barco que transportava as 
provisões chegou lá, com o nosso presidente da DaM Jailson Carvalho e os 
participantes a bordo. Cerca de uma dúzia de mulheres aguardavam para 



dividir a carga a granel, sendo distribuídas,
logo a seguir, as cestas às famílias. Tal 
como antes, os custos foram suportados 
pela instituição de caridade Amigos de 
Monte Trigo (www.amigos-montetrigo.de;
website em alemão).

Um enorme agradecimento vai para todos 
os doadores privados que, desde o nosso 
último boletim informativo, contribuíram 
para o nosso esforço e motivação para a 

ajuda alimentar às famílias do Tarrafal, fazendo uma doação para a nossa 
conta. 
Como a Pangea e.V. financiou a segunda compra a granel de produtos, temos 
agora também recursos financeiros disponíveis para distribuir uma terceira 
cesta básica dentro de algumas semanas. Neste momento, infelizmente, 
parece que a situação económica em Cabo Verde tem ainda um longo caminho 
a percorrer antes de bater no fundo do poço. 

Qualquer pessoa que deseje contribuir para a ajuda alimentar em curso aos 
tarrafalenses, ou para qualquer outro dos nossos projectos, é bem-vinda a 
fazê-lo:

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

A nossa organização de apoio (Förderverein) na Alemanha terá todo o prazer 
em emitir recibos dedutíveis nos impostos para donativos.
 

Muito obrigado a todos e a todas ativamente envolvidas,
doadores privados e organizações participantes pelo vosso

apoio. A nossa solidariedade e ajuda prática alivia
grandemente o fardo financeiro das famílias afetadas, e

dá-lhes esperança.

http://www.amigos-montetrigo.de/

