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Caros apoiantes e amigos/as,
Temos agora mais notícias do Tarrafal e da Dar as Mãos e uma vez mais, a 
evolução tem sido bastante positiva.

Começo pela nossa primeira campanha 'Participe!'.Muitos/as foram os que 
aderiram a esta campanha para financiar os alunos da escola secundária do 
Tarrafal, doando um total de mais de 4,200 euros.

Estamos maravilhados com esta generosidade – MUITO 
OBRIGADA!
Esta injeção de fundos está reservada para o novo ano escolar que  começa no
dia 18 de setembro. Assim que o período escolar comece, faremos um 
inventário de todos os alunos que frequentam a escola fora do Tarrafal e em 
seguida, em consulta com os professores, será tomada uma decisão sobre 
quais iram ser apoiados e do montante a ser disponibilizado. Iremos atualizá-
lo/a sobre este assunto no próximo boletim informativo.

Num esforço conjunto com a nossa Delegação
Municipal e vários doadores privados do Tarrafal, a
DaM tornou possível a construção de casas de
banho na casa de três famílias da comunidade de
Agostinho Pereira (do outro lado da ribeira, em
direção a Monte Trigo). Todas elas vivem com
familiares com deficiência – alguns com graves
deficiências físicas – que, como muitos outros
habitantes, não tinham outra opção senão usar a
Sentina Pública (instalações de lavagem comunal).
A nossa contribuição, de 41.910 escudos (381
euros), serviu para comprar as canalizações e os
encaixes: lavatórios, bases de duche, sanitas,
tubagens, etc. 



Em julho, Ana Veríssimo Birenheide e Stefan 
Birenheide da associação 'Sodade - Deutsch-
Kapverdische-Gesellschaft e.V.'  (www.sodade.de) 
visitou-nos no Tarrafal. Tal como nós, a organização
desenvolve o seu trabalho em Santo Antão, onde 
opera desde agosto 2005. Apoia a escola primária 
de Manta Velha (na Ribeira da Garça, município de 
Ribeira Grande), incentiva projetos de música nas 

escolas e funciona com o internato em Porto Novo – e, sempre que possível, 
fornece assistência financeira para que os alunos lá possam ficar. Este é 
precisamente um dos problemas que enfrentam as crianças no Tarrafal que 
querem continuar os seus estudos depois da escola primária: a escola 
secundária é tão longe que eles têm que viver lá durante o período letivo – 
com familiares (próximos ou distantes) ou no internato. O que se aplica, é 
claro, a todos os alunos/as que não vivem perto de uma das quatro escolas 
secundárias existentes em Santo Antão. Foi na primavera, quando lançamos a 
nossa primeira campanha 'Participe!', que a Sodade se solidarizou na ajuda dos
alunos/as internos no próximo ano escolar, depositando a incrível soma de 
100.000 escudos (909 euros) numa conta do internato. Aqui vão para vocês 
os nossos sinceros agradecimentos!

No fim de semana de 17-18 de junho, 
organizamos na escola primária,  com a 
assistência dos seus oito professores, uma venda 
de caridade de roupas, revertendo as receitas 
para a nossa primeira campanha 'Participe!' (veja 
acima). Foi com este propósito que guardámos o 
vestuário enviado nas emocionantes caixas 
amarelas que nos chegam de Viena por Brigitte 
Zellermayer. Mais, esta experiência comprova os 
estudos que defendem que algo comprado, por 

mais insignificante que seja o montante envolvido, é valorizado de maneira 
bem diferente à de algo oferecido. Por isso decidimos doar roupas apenas às 
famílias especialmente desfavorecidas, com as restante vendidas a um preço 
muito baixo em vendas de caridade, como esta, ou eventos similares. Isto 
permite-nos matar dois coelhos com uma cajadada: maior valorização do 
produto e aumento de fundos para um dos
nossos projetos! 
Após um bom tempo a remexer, muitos
visitantes encontraram sempre algo que
precisavam e poderiam adquirir pela
quantia de 30 a 200 escudos; as roupas
infantis foram especialmente procuradas.
Os lucros finais foram uns impressionantes 
26.000 escudos (236 euros). Destes,
6.000 escudos reverteram para a escola
primária, como agradecimento pela ajuda,
indo os restantes 20.000 escudos para o
fundo da campanha 'Participe!' para beneficiar os alunos do ensino secundário. 



Mais uma vez, o destaque do ano era a visita 
dos dentistas da ONG espanhola 'SMILES'. 
Desta vez, a equipa incluiu o Dr. Heinz-Oliver 
Siebelist e cinco colegas. Apesar de algumas 
pequenas alterações, seguiram a estratégia e 
o itinerário que provou ter sucesso no ano 
anterior. Como antes, a equipe começou o seu
trabalho no Tarrafal (69 pacientes, 100 
extrações); em seguida, partiram para uma 
viagem de uma hora de barco pelo mar para 
Monte Trigo (17 pacientes, 20 chumbos, 14 

extrações) e depois para Bolona (27 pacientes, 59 extrações). O fim de 
semana foi dedicado à diversão e relaxamento, o que incluiu uma competição 
de surf, realizada na Vila das Pombas. Na noite de domingo,  viajaram para as 
aldeias remotas da montanha em torno do Topo de Coroa (cadeia de colinas 
acima do Tarrafal). A segunda parte do seu
trabalho arrancou em Ribeira das Patas,
onde, com base na escola secundária local,
passaram dois dias sucessivos a atender
um total de 181 pacientes, extraindo 420
dentes e chumbando quatro. Em Alto Mira,
viram 54 pacientes (87 extrações), sendo
47 pacientes tratados em Ribeira da Cruz
(86 extrações). Este ano, a vila de Chã de
Norte foi adicionado ao itinerário, onde
receberam 15 pacientes (33 extrações).
Estatística global: 410 pacientes, 27
chumbos de dentes, 799 extrações.
Vale a pena sublinhar que, de um modo geral, os habitantes das zonas rurais 
de Santo Antão não têm acesso ao atendimento odontológico e muito menos a 
tratamentos de conservação dos dentes. Uma visita ao dentista significa uma 
viagem para a cidade mais próxima e o pagamento da consulta – um 'luxo' que
quase ninguém pode pagar. Combinado com a frequente falta de conhecimento
de higiene bucal, leva a que a resposta à dor de dente seja, geralmente, "tire 

fora" – embora mesmo esta solução possa 
ser evitada por motivos de custo. Os 
dentistas da SMILES tentam conservar os 
dentes do problema, especialmente em 
crianças, mas a primeira prioridade é 
realizar o maior número de extrações que 
vejam ser necessárias ou convenientes. 
Outra atividade deste ano foi a de ensinar 
as crianças sobre higiene dental de uma 
forma divertida. No Tarrafal e também no 
outro lado da ilha, realizaram uma sessão 
de informação com diversão, jogos e 

pequenos presentes. Olhando para os próximos anos, há duas principais 
'questões pendentes': tratamento de conservação do dente e próteses. 
Esperamos ser capazes de colocar algumas ideias em prática em breve.



Antes da equipa ir para o outro lado da ilha, depois de trabalhar durante cinco 
dias no Tarrafal, Monte Trigo e Bolona, pedi-lhes para compartilhar algumas 
palavras sobre o tempo que passaram connosco. Eis o que escreveram: 

Heinz-Oliver Siebelist, 39, Ericeira /
Portugal
Tarrafal, Bolona e Monte Trigo
levo-vos sempre no coração comigo!

Estafania Regal
Trasancos, 29,
Viveiro / Spanien
Muito obrigada por
nos permitir ajudar.
A gente é muito
amável, tanto o povo
como os companheiros. Gostei muito de ver os 
meninos com vontade de aprender.

Eduardo Rueda Garcia, 42, Madrid / 
Spanien
Um prazer partilhar o meu tempo, com gente capaz
de partilhar  tanta felicidade. É um ambiente
paradisíaco.

Leonor Lim  ão,   23, Lisboa / Portugal
Estar no Tarrafal é como estar em casa e trabalhar
e ajudar o Tarrafal, Monte Trigo e Bolona é como
aprender a ser feliz. Agradeço muito, do fundo do

coração, e só
queria ter mais tempo e recursos para dar! De 
certeza que voltarei!

Elena Isabel Sanchez Martin-Sanceda, 37,
Lajares / Spanien
Um pequeno paraíso escondido onde se vive ao 
ritmo da natureza. Temos ainda de aprender muito
desta vida e este é um lugar onde podemos tomar 
consciência disto.
Obrigada ao povo e

a toda a gente por valorizar a nossa ajuda e fazer-nos
sentir como em casa.

Pablo Gomeza Urizar, 37, Madrid / Spanien
Recebi tanto em troco do pouco que demos. A
hospitalidade dos locais do Tarrafal, Monte Trigo e
Bolona fizeram sentir-me em casa. Um prazer voltar
sempre e poder participar a fazer um monte com
pequenos grãos de areia.

Oliver e Estefania

Eduardo e Estefania

Leonor e Lena

Oliver e Lena

Leonor e Pablo



Mais informação, impressões e fotos das férias de trabalho da equipa de 
dentistas de 2017 em Santo Antão, pode ser visto em: 
www.facebook.com/smilesngo e www.facebook.com/Dar-as-M%C3%A3os-
Tarrafal-de-Monte-Trigo-778138178949700.

Noutro projeto, ajudamos a construir 
um novo pátio para a escola primária do
Covão – doando 10 sacos de cimento! 
Esta comunidade do Tarrafal, a cerca de 
500 metros acima do nível do mar, tem 
a sua própria escola primária (no ano 
passado tinham sete alunos a frequentar
a 1ª e a 4ª classe). Têm, também a sua 
própria associação cívica, a Associação 
do Covão que cuida dos interesses desta
comunidade. Quando esta organização 
procurou o nosso apoio para a 

construção do pátio da escola em junho de 2015, sentimos que este projeto 
valeria a pena e estamos felizes por nos termos envolvido. Também uma 
organização francesa, a 'Associação Casta' e o Ministério de Educação de Cabo 
Verde se envolveram neste projeto. Já os habitantes do Covão deram uma 
contribuição muito especial, ao assumirem
o trabalho de construção do pátio. A 14
agosto, o pátio da escola recém-construído
foi inaugurado na presença de um
funcionário do Ministério e das
organizações participantes, bem como do
delegado Municipal do Tarrafal e de
residentes locais. A DaM felicitou os
habitantes do Covão por esta
demonstração de espírito de comunidade e
pelo seu novo pátio da escola!

Para marcar o dia de Cabo Verde, lançado pela Associação 'Europäisch-
Kapverdischen Freundeskreis e.V.', três representantes da nossa organização 
na Alemanha – o Presidente, Dr. Friedrich Doerr, a sua esposa Dr. Christa Doerr
e o Dr. Martin Peter – viajaram para Bad Bramstedt, perto de Hamburgo. Lá, 

num ambiente descontraído e 
harmonioso, conheceram melhor Hans
J. Hess (da iniciativa de apoio Amigos 
de Cruzinha/Santo Antão 
(www.cruzinha.jimdo.com).
Acordaram, neste encontro, uma 
maior troca de contactos e 
informações no sentido de unirem os 
seus esforços quando surgir uma 
oportunidade no futuro. Apesar de 
Cruzinha da Garça  ser o 'vizinho do 
lado' do Monte Trigo – 28 km de 



distância em linha reta na direção de noroeste, ao longo da costa – só pode ser
alcançada pelo mar de barco, ou por terra através do Porto Novo e Ribeira 
Grande: não menos de 108 km! Estamos muito contentes com estes novos 
laços entre Cabo Verde e a Europa e desejosos por nos encorajarmos e juntos 
trabalhar com sucesso! 

Como sempre, deixa-me fechar com um sincero OBRIGADA a todos/as que se
têm envolvido e a todos/as amigos/as. É um grande motivo de alegria ver que,

unindo forças, podemos tornar muitas coisas possíveis!

 


