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Tema um: o registo oficial. As engrenagens da burocracia começam a mexer; 
esperemos para ver a que velocidade. Floriano Mandl, o homem que está a 
tratar do assunto, com os papéis exigidos já deu os passos necessários duas 
vezes e aguarda por dar o terceiro. A esfera rola e Floriano está atento….

Nas últimas semanas aconteceram coisas marcantes aqui no Tarrafal: no dia 
30 de Março, o primeiro-ministro cabo-verdiano, José 
Maria Neves, veio inaugurar o nosso recém-
remodelado posto de
saúde, trazendo
consigo a ministra da
saúde Maria Cristina
Fontes Lima, bem como
vários outros políticos.
Foi também movida a
alavanca da micro-

central de distribuição energética: Nós temos
agora electricidade 24 horas por dia. Foi
também inaugurada a recém-construída
Unidade de Apoio de Pesca Artesanal que inclui

uma máquina de
gelo, e lançada a primeira pedra para a 
construção da estrada. A comitiva de dignatários 
foi acompanhada por alguns moradores com 
tambores e assobios, e por muitos curiosos na 
aldeia, cortaram-se várias fitas, e por fim 
fizeram-se belos discursos para a televisão no 
polivalente. O progresso alcança-nos a uma 
velocidade vertiginosa absolutamente 
descaboverdianizada… 



Martin Peter viveu a experiência do ritmo
normal cabo-verdiano. O clínico geral de
Burgdorf/Alemanha passou um mês de férias
de trabalho (Março-Abril 2015) no Tarrafal.
Esse acontecimento foi um verdadeiro sucesso
do ponto de vista médico e revelou-se um
grandioso enriquecimento a nível pessoal. Ao
jeito do ritmo relaxado cabo-verdiano, passado
alguns dias quando ele tinha um compromisso
já saia minutos após a hora com um sorriso no
rosto… Ele descreve as suas experiências
numa entrevista:

Annette: Martin, acaba de passar umas férias de quatro semanas em trabalho
no Tarrafal. Com que sentimento vai retornar a casa? 
Martin: Eu retorno com um sorriso e com lágrimas nos olhos. Com um sorriso 
porque estive muito tempo longe da minha casa e da minha família, e com 
lágrimas porque sinto uma grande melancolia. Houve muitos encontros felizes, 
as pessoas ficaram no meu coração, eu fui calorosamente recebido e sei que 
sou visto com muito bom grado. Para mim foi muito duro despedir-me das 
pessoas e da aldeia. 

Annette: Para si, o que caracteriza a vida no Tarrafal? 
Martin: As pessoas têm tempo que nunca mais acaba. Nunca estão 
impacientes, por exemplo, quando têm que esperar muito tempo à porta do 
posto de saúde, para eles isso é bastante normal. Os pacientes dirigiam-se a 
mim sem expectativas ou exigências, simplesmente ficavam satisfeitos quando
eu os examinava ou media a tensão arterial e lhes dizia algo ou lhes dava um 
medicamento. As pessoas são muito comunicativas umas com as outras, a 
cada canto troca-se cumprimentos ou um par de palavras. O trabalho das 
pessoas, por exemplo na pesca ou na agricultura requer um grande esforço 
físico, porque os barcos têm que ser arrastados sobre as pedras, o peixe tem 
que ser secado, e outras coisas mais. No entanto, eu senti uma certa 
satisfação e serenidade. Eu conheci um modo de vida totalmente diferente. 

Annette: O que diz dos cuidados de saúde?
Martin: Eu distingo dois aspectos: a infraestrutura material, e o equipamento 
pessoal. Eu fiquei muito impressionado com os dois, ambos superaram as 
minhas expectativas. Estavam disponíveis pensos e medicamentos suficientes, 
sobretudo também para as doenças crónicas. Há camas de tratamento, 
medidores da tensão e dos diabetes, etc. O pessoal ainda me surpreendeu 
ainda mais. O Ilídio, o enfermeiro responsável é um homem competente e 
magnífico, ele sabe quase tudo. Ele percebe de pequenas cirurgias, ele arranca
dentes, ele coloca cateteres e faz infusões, faz exames ginecológicos, faz 
prevenção e acompanhamento das mães, etc. É surpreendente tudo o que ele 
sabe fazer. Também o Jair é muito inteligente e fez um bom trabalho no 
diagnóstico e medicação. 

Annette: Como e onde trabalhaste?



Martin: Primeiro duas semanas no posto de saúde antigo, depois mais duas 
semanas no novo posto de saúde no outro lado da estrada. Este é muito bem 
equipado – 4 salas de tratamento, um dormitório masculino e outro feminino, e
duches e sanitários novos. Também fiz uma série de consultas ao domicílio e 
subi as montanhas a pé com o Jair com uma seringa na mala que serviu para 
dar uma injecção a um idoso sem mobilidade. 

Annette: Quais foram as doenças e queixas mais frequentes com que tive que
lidar? 
Martin: Foram muitas vezes dores abdominais e havia sintomas de gripe, 
hipertensão, e também muitas doenças de pele e parasitárias. 

Annette: Houve algum caso grave ou complicado?
Martin: Sim, dois. Eu encaminhei um jovem pescador para o hospital de Porto 
Novo com suspeita de uma inflamação do pâncreas, e uma menina de 10 anos 
teve que ser mandada para o hospital da ilha vizinha devido a uma dor 
abdominal forte para fazer mais exames. 

Annette: Você esteve no Tarrafal num momento de mudança. Com que 
impressão ficaste?
Martin: Eu distingo duas fazes: antes da energia eléctrica e depois da energia 
eléctrica. No dia 30 de Março toda a aldeia estava entusiasmada; o primeiro-
ministro cabo-verdiano e outros políticos estiveram no local para mover prática
e simbolicamente a alavanca. Depois disso passou a haver luz 24 horas, o novo
posto de saúde e a sede da associação dos pescadores foram inaugurados, e 
foi lançada a primeira pedra para a construção da estrada. Eu fui casualmente 
testemunha deste momento tão marcante. 

Annette: Na altura em que esteve no Tarrafal viveu experiências especiais?
Martin: Os contactos pessoais com os pacientes, e a forma como eu fui 
calorosamente recebido. Estou a pensar numa velha senhora que me abraçou 
calorosamente e que me agradeceu com muita modéstia; um momento 
arrepiante…

Annette: Houve sensações ou ocorrências decepcionantes?
Martin: Eu não diria decepcionantes, antes outra coisa. Por exemplo, o grogue
é um problema, isso constatamos muitas vezes e repetidamente. Isto se aplica
tanto às horas da consulta como ao percorrer a aldeia. Há uma série de 
alcoólicos pesados, mas por outro lado também existem muitos que 
simplesmente desistem de um dia para o outro. 

Annette: A tua visita de trabalho ao Tarrafal trouxe algo de novo?
Martin: Afirmativo. Eu agora conheço a situação no local e posso avaliá-la 
melhor. Para melhorar os cuidados médicos de forma sensata e sustentável, 
não devemos impor algo vindo de longe, e que não é necessário. Para 
melhorar o sistema, ele tem que crescer apropriadamente. Primeiro que tudo 
tem que ser adquirido um padrão, por exemplo, para mim o fornecimento de 
medicamentos e a sensibilização revelam-se muito importantes. Para isso é 
muito importante conhecer melhor a língua, que é o que eu tenho vindo a 
fazer. 



Annette: Na sua opinião, qualquer médico que queira trabalhar no Tarrafal 
consegue lidar com a situação? Para o que deve estar preparado? 
Martin: Nós estamos em África, isso deve ficar sempre bem claro, e pela 
localização isolada, tudo é completamente diferente de qualquer outro lugar. E 
está-se muito próximo das pessoas, aliás entre elas, e temos que poder chegar
às pessoas da melhor forma. Se falamos português ou outra língua próxima, 
isso é uma grande vantagem. 

Annette: Voltarias a repetir esta experiência?
Martin: Afirmativo. Eu vou regressar.

Ilídio, o nosso enfermeiro responsável disse as seguintes 
palavras  sobre a visita do Martin: “Uma coisa muito boa.
Martin é um grande médico profissional, e tem feito um 
trabalho excelente na comunidade de Tarrafal. Adoro o 
Martin e o seu trabalho. É um homem amigável, e 
consegiu cativar a amizade das pessoas. Também eu 
encontrei um amigo excelente.“

No primeiro fim-de-semana da sua visita, o
Martin participou na Feira de Saúde que se
realizou pela primeira vez no Tarrafal. De 20
a 22 de Março, mais de 50 médicos de
diversas especialidades, bem como
enfermeiros e outros profissionais de saúde,
incluindo uma delegação de Santo Antão e

São Vicente
deslocaram-se
ao local para
dar à população local a oportunidade de ser 
examinada por vários especialistas. Até então um
clínico geral vinha apenas uma vez a cada dois 
meses ao local e ainda não havia exames de 
especialidade. Foram montadas quase duas 
dezenas de
tendas na e
em redor da

escola, a nossa delegação municipal e o
nosso posto de saúde: primeiro começava-
se por verificar o tamanho e o peso, e
depois passava-se para o oftalmologista ou
dentista, cardiologista,
otorrinolaringologista, ginecologista,
consoante o reencaminhamento.
Paralelamente havia também a
sensibilização sobre a Sida e educação



sexual, bem como para a nutrição e diabetes, 
conselhos sobre a tensão arterial, etc. Foi tudo 
muito bonito o que estava a acontecer! 
O Martin agia como dermatologista com a Annette 
como tradutora. No primeiro dia tínhamos 42 
pacientes e no segundo dia 39. 

Nós inaugurámos duas novas „obras” - estamos agora a trabalhar para 
melhorar os cuidados médicos de odontologia no Tarrafal – até agora eram 
sempre retirados os dentes, fosse qual fosse o problema – e começámos a 
criar o nosso website. Por isso, aguardem por mais em breve…

             MIL AGRADECIMENTOS A TODOS OS PARTICIPANTES!


