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Caros e caras apoiantes, amigas e amigos,

Para substituir o nosso site www.damtarrafal.com, que foi vítima de hackers no
Verão de 2021 e não pode ser acedido desde então, temos agora um 
totalmente novo:

www.dam-tarrafal.com

A pessoa a quem temos de 
agradecer pelo novo design, e 
pela maior parte do trabalho que
a criação do site envolveu, é 
Jeanine da Banda Jeanine 
Vahldiek (https://jeanine-
vahldiek.com), que já é há 
muito uma das nossas principais
patrocinadoras. O seu empenho 
infatigável e o seu trabalho 
árduo fizeram-nos avançar a 
passos largos - obrigada, 

Jeanine!
As versões inglesa e portuguesa estão atualmente em preparação - pelo que 
agradecemos também muito aos nossos fantásticos tradutores, Chris 
Richardson e Isabel Abreu!

Outro aspeto novo é que, no futuro, o nosso boletim informativo será 
elaborado principalmente a partir do conteúdo do nosso website - 
especificamente, a partir da secção ‘Notícias atualizadas’. A partir de agora, 
tudo o que for digno de notícia será publicado primeiro no website e só depois 
incluído no boletim informativo. Esperemos ter muito para relatar!

http://www.dam-tarrafal.com/


Portanto, vamos começar:

O ambiente e a música
O segundo fim-de-semana com a organização Young Talent de Porto Novo teve

lugar de 23 a 26 de Agosto de 2021. Como 
antes, tudo girou em torno da questão da 
proteção ambiental, e como antes, a música
desempenhou um papel importante no 
processo. 

Dois oradores do Mindelo passaram duas 
noites a partilhar informações com os e as 
jovens participantes do Tarrafal e do Porto 
Novo sobre as alterações climáticas e as 
suas consequências, tendo ainda presidido 
ao debate subsequente.

No entanto, o destaque foi, desta vez, para os músicos do Young Talent que 
pegaram na composição que tinham escrito e apresentado quando visitaram o 
Tarrafal um ano antes, e gravaram-na num CD. Para completar o seu tempo 
juntos, os e as jovens voltaram a fazer uma recolha de lixo na praia.

Por causa da Covid ...
No final de 2021, todas as 158 famílias de alunos e
alunas do ensino primário e secundário do Tarrafal
ficaram gratas por receberem uma cesta básica - a
quarta que organizámos.
A 29 de Dezembro, oferecemos a cada família um saco
ou caixa contendo uma pequena contribuição não
monetária para o orçamento familiar: arroz, massa,
azeite e óleo de cozinha, bem como - especialmente
para a época festiva - chouriças, bolachas e sumos de
fruta.  
Esta foi a terceira cesta básica doada pela associação
Pangea, sediada em Aachen, que apoia crianças e
jovens na Ásia e África. Portanto, em nome de todos e
de todas, estamos a enviar um grande obrigado! 

Apesar da Covid ...
Jochen Hoeffgen da organização Pangea com sede em Aachen, visitou-nos no 

Tarrafal entre 7 e 11 de Janeiro de 2022.
Desde o Verão de 2019, esta organização 
sem fins lucrativos, que também apoia 
jovens na Ásia, bem como no continente 
africano, tem vindo a ajudar os alunos e as
alunas e as suas famílias no Tarrafal. A sua
cooperação com a DaM resultou, 
entretanto, na criação de uma horta 
escolar para a nossa escola primária, e de 



material escolar para os e as estudantes; o nosso posto de saúde recebeu 
também alguns equipamentos médicos novos.
Com as famílias a perderem rendimentos devido
à pandemia de Covid, Pangea tem financiado
várias doações para ajuda alimentar. Na sua
terceira visita ao Tarrafal, os artigos que Jochen
trouxe consigo (para além dos recursos
escolares) foram, como antes, sobretudo
equipamento médico para o nosso posto de
saúde: uma maca e mais de uma dúzia de talas
ortopédicas de vários tipos. O nosso enfermeiro
Caetano Delgado e o seu assistente Jair Pires
tiveram o prazer de receber estes artigos.
Obrigado, Jochen!

Mais um passo em frente
A 4 de Março de 2022, Dietmar Schirge e Paul Blecker, em nome da 

organização Pangea com sede em Aachen, 
presentearam o nosso posto de saúde com 
mais equipamento; complementando esta 
doação com alguns produtos farmacêuticos.
O posto sanitário tem agora uma bomba de 
perfusão intravenosa que tinha sido 
solicitada pelo seu enfermeiro Caetano 
Delgado. Podendo agora o dispositivo de 
inalação, há já muito ultrapassado, ser 
substituído. Uma vasta gama de produtos 
médicos - incluindo compressas, seringas e 
agulhas, máscaras e, por último mas não 

menos importante, pomada para alívio da dor - estarão agora disponíveis 
durante algum tempo. O que representa mais um passo considerável para o 
nosso posto de saúde em termos de recursos para o tratamento de doentes - 
muitos hospitais locais da ilha só podem sonhar em receber um tão excelente 
apoio e ter equipamento como o nosso!

Um grande OBRIGADA a todas e a todos
que nos ajudam e apoiam!

Este trabalho só é possível com o vosso envolvimento.


