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O primeiro acontecimento digno de nota neste novo
ano aconteceu no domingo, 14 de Janeiro, com a
visita de trabalho aos habitantes de Bolona, uma
aldeia na montanha, pelo nosso enfermeiro Flávio
Bento e o presidente da DaM Jailson. Demoraram
menos de uma hora a combater, nas suas motos de
motocross, as curvas da estrada de terra batida na
cadeia das colinas em torno do Tope de Coroa (a
1.979 metros, o ponto mais alto de Santo Antão).
Uma dúzia de famílias de pastores vivem ali sob
condições mínimas: sem eletricidade, sem água
canalizada e sem assistência médica. Se alguém
tiver um problema de saúde, terá que apanhar um
táxi coletivo para o Porto Novo.
Apesar da falta de um telefone ou de rede móvel, a
divulgação antecipada desta visita foi um sucesso,
com 24 pacientes a dirigirem-se à clínica
ambulatória montada na escola da aldeia. Flávio tratou doenças de pele 
agudas e infeções do trato respiratório superior, bem como de problemas 

crónicos como a diabetes e hipertensão
arterial. Levou com ele medicamentos 
específicos para certas doenças, 
receitando outros, e deu aos pacientes 
alguns conselhos e recomendações. 
Passaram mais de quatro horas até 
Flávio e Jailson voltarem as suas rodas 
para o trajeto repleto de 
impressionantes ziguezagues, de volta 
da sua turné Off-Road (ou seja, de 
volta para o Tarrafal).



Usámos o quadro de avisos públicos, na parede da escola primária, para 
anunciar o primeiro curso de idiomas da DaM - 'Inglês para iniciantes'. Walter 
Blaschke de Klagenfurt (Áustria), professor de inglês e italiano, passou entre o 
final de dezembro e o final de fevereiro oito semanas no Tarrafal. Ficamos-lhe 
gratos por ele ter encarado o feito como férias de trabalho. Inscreveram-se 12 
pessoas para o curso, dos quais 10
não sabia (ainda) uma única palavra
de inglês e dois falavam apenas um
pouco desta língua.
Durante 14 noites ao longo das cinco
semanas de duração do curso, os
participantes aprenderam breves
frases e vocabulário apropriado ao
seu dia-a-dia – relativo à família,
pesca, agricultura e clima, entre
outras. “Foi um trabalho pioneiro no
verdadeiro sentido da palavra,” disse
Walter. Nove alunos com idades
entre os 16 e os 39 fizeram um pequeno teste. “Nem todos entenderam como 
responder. O que levou a que algumas respostas fossem involuntariamente 
engraçadas”, comentou. No final do curso, descrito pelo professor como “muito
divertido”, houve um encontro no qual cada aluno/a foi premiado/a com um 
certificado de participação e Walter foi homenageado com um discurso. 

“Agradeço-lhe do fundo do meu coração”, 
disse a estudante Zamira, referindo-se 
não só à oportunidade que teve em 
melhorar as suas competências 
linguísticas, mas também ao enorme 
empenho, esforço e trabalho prestado por
Walter. O professor ficou emocionado e 
feliz: “a língua inglesa abre muitas 
portas, o que provou ser verdadeiro para 
a minha classe de iniciantes no Tarrafal. 
Recebi muito afeto e gratidão – uma 
experiência única na vida!”

Juntamente com todos os alunos e alunas, a DaM também quer dizer um 
grande "Obrigado!".

No mês de fevereiro destacamos a segunda visita de trabalho do Dr. Martin 
Peter de Burgdorf (Alemanha). Martin chegou a Cabo Verde no dia 13 de 
fevereiro, juntamente com Rainer Frerich, vice-presidente da filial da DaM na 
Alemanha. “Estava desejoso por voltar ao Tarrafal,” disse Martin, que vem pela
terceira vez a esta localidade (a primeira de Rainer). Trouxeram com eles não 
só medicamentos para o Posto Sanitário, mas também um microscópio para a 
escola, um computador portátil para a DaM e um cheque de €2.000 de 
doações que foram depositadas na conta da DaM na Alemanha. 



Durante as
manhãs dos
quatro dias que
se seguiram, "Dr.
Martin" - como
muitos
tarrafalenses
carinhosamente
lhe chamam - fez
consultas no
Posto Sanitário
em conjunto com
o nosso
enfermeiro Flávio
e o seu assistente Jair. Dona Rosa, a auxiliar 
incansável nos bastidores do Posto Sanitário, 
foi o quarto membro da equipa. "Não 

houveram casos complicados," contou Martin mais tarde, mas viu muitos 
'pacientes repetentes', com os quais se tinha
familiarizado desde a sua primeira visita,
especialmente aqueles com doenças crónicas
como a diabetes e hipertensão arterial. 
Martin discutiu com Flávio os vários
tratamentos médicos e como eles podem ser
usados efetivamente no Tarrafal. 
Rainer, por sua vez, levou de volta para casa
muitas impressões e ideias novas. Sendo
engenheiro civil e especialista em logística,
interessou-se particularmente pelos desafios
técnicos e organizacionais. "O tempo que
aqui passamos foi agradável e esclarecedor,"
foi o seu veredicto final.  

Chegou ao Tarrafal, no dia 6 de março, o 100º pacote enviado de Viena pela 
Brigitte Zellermayer. Desde abril de 2012 que esta austríaca expede pelo 
correio grandes caixas amarelas que contêm, cada uma delas, cerca de 10 kg 
de úteis artigos doados. Ligaduras descartadas de caixas de primeiros-
socorros, um leque variado de material escolar, brinquedos, equipamento 
desportivo e vestuário - incluindo roupa de criança - enchem a maior parte das
caixas, havendo sempre muitas outras coisas úteis. As muito bem-vindas 
caixas amarelas permitiram-nos fornecer roupas quentes às famílias de 
pastores que vivem nas montanhas em torno de Bolona e Sul. 
Serviram também para equipar o jardim de infância do Tarrafal com uma 
variedade de jogos e deleitar, em várias ocasiões, as crianças do Tarrafal com 
brinquedos. Os alunos das escolas primárias beneficiaram, ainda, com a oferta 
de cadernos, livros, canetas e outro material escolar. Acima de tudo, podemos 
assegurar que nosso Posto Sanitário está bem abastecido com ligaduras e 
pensos. OBRIGADA, BRIGITTE!



Annette: Onde angaria as doações que envia 
para Cabo Verde? 
Brigitte: Recebo-as dos meus amigos, de dois 
médicos que conheço e de uma concessionária 
de automóveis que visito de vez em quando 
para o efeito. Também ajudo duas vezes por 
ano num mercado de artigos em segunda mão,
realizado na comunidade da paróquia local e 
em troca escolho roupas de criança para duas 
caixas e de brinquedos para uma.

Annette: Como escolhe o que enviar?
Brigitte: Bom, eu tento ser amiga do ambiente. Penso que, ao contrário da 
Áustria, em Cabo Verde não fazem incineração de resíduos, o que significa 
escolher: brinquedos sem pilhas; lápis e lápis de cor em vez de canetas de 
feltro; termómetros de álcool; e calculadoras de bolso alimentadas por energia
solar. Rejeito t-shirts com caveiras e ossos cruzados ou com outros motivos 
que acho desagradáveis.

Annette: Quem paga os portes do correio?
Brigitte: A minha ideia inicial era: se eu angariasse o valor das despesas 
postais entre os meus amigos e conhecidos, então eu trataria de as expedir 
sozinha. Pedi às pessoas para em vez de me darem presentes de Natal ou 
aniversário pagarem os portes de envio de uma caixa para Cabo Verde. No 
entanto desde que comecei, em abril 2012, as doações para cobrir os custos 
foram diminuindo. Em 2016 paguei do meu próprio bolso o envio de 15 caixas 
- 10 kg custam 44,89 euros.

Annette: De onde lhe veio esta ideia?
Brigitte: De uma viagem a Cabo Verde. Dei à nossa guia turística, a Annette, 
algumas ligaduras que tinha trazido de caixas de primeiros socorros ‘fora do 
prazo de validade’ de dois automóveis e perguntei-lhe se seriam úteis a 
alguém. “Com certeza!” disse ela... Então veio-me a ideia que poderia 
sensibilizar os meus amigos para a utilidade dos pensos e ligaduras contidas 
nestas caixas de primeiros socorros e pedi-lhes para me as darem, em vez de 
as deitarem fora. Mais tarde, perguntei no mercado de artigos em segunda 
mão da paróquia local se eu poderia levar algumas das coisas que no final do 
mercado não tinham sido vendidas para uso em Cabo Verde.

Annette: Porque apoia esta causa em particular?
Brigitte: Bom, é muito gratificante poder contribuir desta forma. O que 
começou tudo isto foi eu ter comigo as ligaduras e os pensos, ter falado com a 
Annette sobre eles e foi a partir daí que tudo iniciou. Ficar em contato através 
da Internet assegurou-me que tudo aquilo que envio, na verdade chega e é 
realmente necessário e usado. 

E MAIS UMA VEZ UM SINCERO OBRIGADA PARA TODOS 
OS DOADORES E DOADORAS E PARA TODOS AQUELES E 



AQUELAS QUE COLABORARAM! É REALMENTE 
ESTIMULANTE VER QUANTAS PESSOAS ESTÃO 
ATIVAMENTE ENVOLVIDAS CONNOSCO E POR NÓS! 
OBRIGADA!


