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Caros amigos de e em Cabo Verde,
Primeiro as novidades boas: no dia 4 de
Setembro, oito pessoas do nosso círculo
de apoiantes fundaram a „Associação de
Apoio Dar as Mãos”, em Burgwedel, no
distrito de Hanover, Alemanha. Trata-se
de um passo decisivo em vários aspectos:
reforçámos a nossa rede e integrámos
novos membros; também criámos novos
laços e reforçámos os antigos, e talvez
possamos interligar uma ou a outra ponta
solta, e, assim, criar resultados
absolutamente novos…. 
A ressonância tão positiva para com a nossa iniciativa “Dar as Mãos”, lança a 
esperança de que em ambos os lados do Atlântico podemos encontrar mais 
colaboradores e apoiantes para os nossos projectos e ações. E graças à 
associação acima mencionada, sera possível emitir um recibo oficial na 
Alemanha para o donativos. Para tal, a associação na Alemanha deverá 
solicitar o mais depressa possível o seu estatuto provisório de associação sens 
fins lucrativos. 

O nosso registo como ONG em Cabo Verde já
deu um passo em frente e está agora a ser 
editado na capital, Praia. Vamos aguardar o 
andamento da coisa ao jeito cabo-verdiano. 
Já dispomos de um número de contribuinte 
emitido pelas Finanças do Porto Novo, e 
obtivémos também a confirmação do 
estatuto de “sem fins lucrativos”.



 
www.damtarrafal.com vai ser o nome do nosso website, que estará disponível 
muito brevemente. Faltam ainda apenas alguns pequenos pormenores, que 
devido ao periodo das férias vão levar ainda um tempinho a estar concluídos… 
mas não muito. Vou apontar para o mês de Outubro de 2015….

O tempo passa a correr… já estamos em
Setembro – o ano lectivo está a comecar. É
o monento certo para a primeira ação
dedicada ao tema escola e formação: 

Aprender para um futuro
seguro
O ensino e formação são a chave para
assegurar o futuro. Começa com a
frequência da escola primária, e prossegue
com o percurso para escola secundária e a
formação profissional ou até um curso universitário. Nos últimos anos, 
surgiram em Cabo Verde várias possibilidades educativas e de formação para 
cada nível, no entanto, faltam apenas os meios financeiros. Mas especialmente
aqui em Cabo Verde a base é: quem é bem formado está num patamar bem 
mais elevado! 
Nós acreditamos que a formação da população assume uma importância 
fundamental. Por isso, queremos já ter a escola primária como alavanca. 
Estamos à procura de patrocinadores que queiram assumir as despesas da 
frequência da escola primária por uma criança de uma família com baixos 
rendimentos - 35 € por um ano letivo. Isso inclui as despesas administrativas, 
as refeições escolares diárias, o uniforme, assim como os livros necessários e 
material escolar. Queremos também, se possível, possibilitar aos alunos mais 
talentosos o acesso à escola secundária. 15 € mensais cobrem, na maioria dos 
casos, todas despesas inerentes. A exceção à regra é a necessidade de 
alojamento em um internato. O montante de 30-60 € necessário para tal 
acresce aos já mencionados custos da frequência da escola, tornando a 
prossecução de estudos para o ensino secundário numa incerteza para alguns 
alunos. No entanto, é possível garantir uma bolsa de estudos mensal de 30 a 
50 €, com o contributo de duas ou três pessoas. 
Escolhemos os alunos que têm prazer pela aprendizagem e que possuem as 
capacidades intelectuais para entender e usufruir da educação e formação 
como chave para o futuro. O nosso e seu apoio não vai servir de esmola, será 
antes um apoio para um caminho difícil. Queremos fomentar a 
autorresponsabilidade e vontade de aprender, em vez de distribuir presentes – 
ajudar as pessoas a ajudarem-se. 
Junte-se a nós e dê a mão a um aluno, ajude-o a construir um futuro 
promissor para ele e sua família. 

http://www.damtarrafal.com/


Assim que o website esteja pronto, será publicado aí o texto com as 
informações necessárias sobre como proceder para ser associado. Pode 
inscrever-se como membro directamente através do website ou por e-mail. 
Enquanto o website não é lançado, todos os pedidos deverão ser feitos através
do meu e-mail pessoal.

Leia agora a entrevista sobre o tema:

Jailson Cruz Carvalho, 34 anos, é o Presidente 
da "Dar as Mãos". É professor, e desde 
Dezembro de 2013 é Delegado Municipal do 
Tarrafal. A educação é um dos temas que para 
ele tem muito importância.

de Annette Helle

Annette: Por que é importante investir na 
educação?
Jailson:  Por  um  lado,  a  educação  é  a  base

fundamental para ganhar um rendimento regular e para a subsistência diária.
Antigamente,  em Tarrafal  havia  apenas  duas  alternativas  profissionais:  ser
pescador ou agricultor. Hoje, existem várias outras possibilidades e profissões
que se podem escolher a respectiva formação profissional para se fazer. Isto
abre portas a outros desejos e visões, desperta a ambição e cria perspectivas.
Hoje em dia, não mais a metade das crianças já responde "pescador", e outra
metade „agricultor", quando questionadas sobre o que querem ser. Por outro
lado,  é  oferecida  mais  capacidade  de  conviver  socialmente.  Podemos,  por
exemplo, resolver melhor os conflitos! E, naturalmente a comunidade também
fica  a  ganhar  se  existirem  mais  professores,  enfermeiros,  artesãos  e
empresários locais.

Annette: Que possibilidades de educação escolar existe em Tarrafal?
Jailson: No Tarrafal as crianças podem ir para a escola primária, e frequentá-
la da 1ª à 6ª classe. Depois vão para a escola secundária, mas têm que 
mudar-se para o outro lado da ilha para Ribeira das Patas, Porto Novo, Ribeira 
Grande ou até para a ilha vizinha São Vicente. Aí, geralmente ficam a viver em
casa de familiares ou de famílias amigas – é longe demais para ir e vir todos os
dias. No Porto Novo também existe um internato para alunos que não têm 
familiares nas proximidades. Concluído o 12º ano, existe a possibilidade de 
tirar um curso superior. Em Cabo Verde existem algumas instituições 
particulares de ensino superior, e, desde 2006 que existe também uma 
universidade pública com sucursais na Praia e no Mindelo.

Annette: Quantos alunos da escola primária vivem em Tarrafal?
Jailson: Nós temos duas escolas primárias, uma na zona Praia, e outra em 
Covão no cimo da montanha. Temos actualmente um total de 82 alunos. Uma 
parte tem aulas de manhã e a outra da parte da tarde. São ensinados por sete 



professores.

Annette: Que disciplinas são ensinadas? E como é cada dia de escola?
Jailson: São ensinadas a Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação 
Física e Musical, Expressão Plástica e educação para Cidadania. A escola 
começa às oito. Os alunos da manhã tomam uma refeição ás 10h, e depois 
seguem-se outras duas horas de aulas até ao meio dia e meia. Os alunos da 
parte da tarde entram às 13h, comem às 15h e têm aulas até às 17h.

Annette: Que tipo de refeição é dada aos alunos? Eles têm que pagar?
Jailson: É sempre uma refeição quente. O Governo fornece o arroz, massa, 
óleo, feijão, farinha, leite e gás à escola. Os legumes, peixe e outros produtos 
estão por nossa conta. Os próprios alunos pagam 60 Escudos por mês.

Annette: Ao todo, quanto custa a escola primária?
Jailson: 600 Escudos pela alimentação, 450 Escudos para os exames 
trimestrais, 1000 Escudos para o uniforme escolar e cerca de 1500 Escudos 
para os livros, cadernos e material escolar. Depois, existem ainda duas grandes
festas escolares: no dia da criança e fim de ano lectivo. Para tal, cada aluno 
participa com 100 Escudos. Isto totaliza 3650 Escudos, o equivalente a cerca 
de 35 Euros por um ano lectivo.

Annette: E quanto custa a escola secundária?
Jailson: É três a quatro vezes mais cara. Os pais dos alunos pagam de acordo 
com os seus rendimentos – 1500, 3000 ou 9000 Escudos por ano. Acrescem 
ainda os custos do uniforme, roupa de desporto, livros e material escolar – no 
total cerca de 4000 a 5000 Escudos. Mais dispendiosas ainda são as inúmeras 
fotocópias necessárias para as escolas de ensino superior. Falta ainda 
contabilizar o alojamento fora da casa dos pais. Quem não têm parentes 
próximo da escola tem que apertar bem o cinto: o internato custa 6000-8000 
Escudos por mês.

Annette: Quantos alunos do Tarrafal frequentam a escola secundária em outro
lugar?
Jailson: Quinze. A maioria vai à escola no Porto Novo, seguido de Ribeira das 
Patas, Mindelo (São Vicente) e Ribeira Grande.

Annette: Num total de cerca de 1000 habitantes, o Tarrafal tem 82 alunos na 
escola primária e 15 na secundária. Isso parece promissor...
Jailson: Sim, nós temos aqui muitos cérebros. Do Tarrafal têm um juiz do 
Supremo Tribunal da Praia, alguns médicos e uma série de enfermeiros, 
contabilistas, professores, informáticos especializados, empresários em nome 
individual, etc. Duas vezes nos últimos anos, alunos do Tarrafal venceram o 
concurso nacional de Matemática, e existem também dois famosos futebolistas
caboverdianos originários de cá: Rolando (Ex FC Porto) e Vandi (Ex 
Portimonense). Nós temos um enorme potencial...

Annette: Tu próprio nasceste no Tarrafal, estudaste no Mindelo e regressaste 
depois ao Tarrafal. É essa a regra?



Jailson: Nem sempre. A grande maioria fica noutros lugares. O Tarrafal é um 
lugar muito remoto e não oferece as vantagens de uma cidade, e não existem 
ainda suficientes postos de trabalho para a mão-de-obra qualificada.

Annette: Ainda és professor?
Jailson: Actualmente não. Eu fui professor primário no Tarrafal durante nove 
anos e ainda me imagino novamente a exercer esta profissão. De momento, o 
trabalho como Delegado Municipal não me permite. Porém, eu dou aulas de 
informática duas vezes por semana, pois considero que os conhecimentos de 
informática são a base para uma formação superior e são extremamente 
importantes.

Annette: Como podem terceiros ajudar?
Jailson: Nós precisamos, sobretudo, de apoio financeiro. Que pode ser 
patrocinar um aluno da escola primária ou secundária, ou contribuir para uma 
bolsa de estudos. Podem também doar alimentos para a escola, ou por 
exemplo, oferecer um computador a um aluno do secundário. Qualquer 
contributo será muito bem acolhido.

Annette: Como proceder?
Jailson: No nosso website www.damtarrafal.com existe um formulário 
chamado „Apoio à educação“. Aí podem registar que tipo de contributo 
pretendem dar e como transferir o respectivo montante para a nossa conta. 
Com esse contributo nós pagaremos a escola e os materiais necessários para 
um dos alunos à nossa escolha.

Annette: Quem pode beneficiar do apoio financeiro e sob que critérios é 
tomada a decisão?
Jailson: Nós apenas apoiamos alunos de famílias que não têm posses 
financeiras para pagar a educação dos seus filhos. Os outros critérios são a 
motivação do aluno, isto é, a vontade de aprender, e, naturalmente, a 
capacidade intelectual. Nós escolhemos o candidato em concertação com os 
professores, e acompanhamos o seu sucesso escolar ao longo do tempo.

Annette: O que se pretende atingir com este tipo de incentivo?
Jailson: É uma forma de ajudar as pessoas a ajudarem-se a si próprias. Em 
Cabo Verde as famílias são muito unidas. Os filhos mais velhos, que já 
concluiram a escola primária, muitas vezes contribuem para o rendimento 
familiar e ajudam os irmãos mais novos a frequentar a escola. Por isso, em 
última instância, não é apenas o aluno que é ajudado, mas toda a sua família.

    MIL AGRADECIMENTOS A TODOS OS PARTICIPANTES!

http://www.damtarrafal.com/

