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Caros amigos de Cabo Verde,
nos meses de outubro e novembro não aconteceram muitas coisas connosco, 
mas isso foi só a proverbial calma antes da tempestade. Porque 
aparentemente não havia muito para ver, mas as coisas continuavam a mexer 
por trás dos bastidores. 

Fomos finalmente oficializados e reconhecidos como associação sem fins 
lucrativos nas finanças de Porto Novo, com a publicação no Diário Oficial a 28 
de Setembro e a 12 de Novembro com a declaração de estatuto de associação 
sem fins lucrativos. Um grande marco! Hurra!

Depois pusemos as coisas em marcha: datámos a nossa apresentação oficial 
da "Dar as Mãos" no Tarrafal  de Domingo, dia 13 de Dezembro, e pusemos em
marcha o nosso próximo evento marcante. 

À tarde, os oito fundadores da "DaM" comemoraram a apresentação oficial da 
organização há já um ano activa, juntamente com os seus convidados 
especiais e  a população interessada do Tarrafal. Na foto, da esquerda para a 
direita: Jailson Carvalho, Annette Helle, Raquel Rodrigues, Amadeu Delgado, 

Balduino Medina, Maria Josefa da Luz, 
Manuel Delgado, Odorico Lopes, Martin 
Peter, Christa Doerr, Friedrich Doerr. 

Entre os convidados especiais, 
destacam-se o Dr. Friedrich Doerr e a 
sua esposa Dr. Christa Doerr, bem como
Dr. Martin Peter, de Burgwedel 
(Alemanha). Eles tiveram papéis 
importantes quer na fundação da ONG 
"Dar as Mãos", quer na implementação 



dos objectivos da associação, quer no plano médico. Além disso, eles 
fundaram, em Setembro de 2015, uma associção na Alemanha, que tem por 
objectivo promover e apoiar o trabalho da "Dar as Mãos" no Tarrafal.

O evento festivo na recém-
remodelada escola primária João
Madeira começou com a
apresentação dos membros
fundadores presentes de ambas
as organizações, e com o
descerrar da placa com o
logotipo da nossa associação
pelo nosso presidente Jailson
Carvalho e o da filial da
associação na Alemanha, Dr.
Friedrich Doerr. Por fim, o Jailson
explicou quais os objectivos da
associação e deu a conhecer as iniciativas e ações levadas a cabo. Um pequeno
discurso em Português de Friedrich Doerr e algumas palavras de Annette Helle 
completaram a introdução.

Em seguida, o enfermeiro-
assistente Jair Pires, como 
representante do Posto Sanitário de
Tarrafal de Monte Trigo, recebeu 
algum do equipamento médico 
angariado e agradeceu a prestável 
ajuda.

Depois das iniciativas do passado, o
enfoque passou para as iniciativas 
actuais e futuras: foi lançada a 
campanha "Ajuda-nos a ajudar": 
com informações impressas sobre a

actividade e objectivo da "DaM" em Francês, Inglês, Português e Alemão, e um
mealheiro para ser colocado em todas as hospedarias e alojamentos turísticos 
no Tarrafal, para angariar dinheiro e
donativos em espécie para o trabalho
da associação. 

Aquando da apresentação da "DaM",
cujas iniciativas decorreram ao ar livre
no pátio da escola, o evento passou
depois para uma sala de aula, onde foi
dado a conhecer através de um
projector o website 
www.damtarrafal.com que estava
online desde o dia anterior. Até hoje, a
página de internet da "DaM" apresenta



informações em Português e Alemão, mas já está 
a ser trabalhada uma versão em Inglês e Francês.
A "DaM" está também presente no Facebook. 
Ilísio Pires, gerente da empresa Ambitech, Lda 
(Mindelo) e Annette Helle foram aplaudidos pelo 
seu trabalho conjunto.

O evento não ficou por aí, tendo os
participantes passado do recinto escolar
para um edifício adjacente. Aí foi cedida
à ONG "DaM" uma sala para servir de
seu escritório temporário, com um
descerrar festivo do logotipo da
associação pelo DR. Friedrich Doerr e
Jailson Carvalho.

No final das festividades, teve lugar um
lanche para todos os pequenos e

grandes convidados: com bolos, bolachas, 
cuscuz, doces variados e aperitivos e 
especialidades regionais, bem como café e
sumos diversos. Como último acto festivo 
comum,
Friedrich e
Jailson
partiram
uma muito
bem
decorada

torta de chocolate da "DaM" e distribuíram-na
pelos convidados. Pouco depois, a torta e a
maioria das iguarias foram degustadas  e assim
terminou a apresentação oficial da "Dar como
Mãos".

Seguiu-se a festa de Natal da escola 
primária, na quinta-feira, 17 de Dezembro.
Graças aos constantes pacotes amarelas 
que chegavam de Brigitte Zellermayer, de 
Viena (até então 72), foi possível uma 
iniciativa gratificante: entrega das 
prendas... 

Os alunos da 1ª à 6ª classe recitaram 
poemas de natal, apresentaram uma 
pequena peça de teatro e foram cantadas 
em conjunto músicas de Natal. Foram 



também convidadas para a festa as crianças do
jardim de infância, assim como as crianças

mais pequenas
da aldeia.
Assim, mais de
110 sacolas
com brinquedos
e materiais
escolares e
outros
pequenos
presentes encontraram o seu feliz "dono". Para
além de bonecas com modelos vip com roupas 
dispendiosas de croché feitas à mão, 

oferecemos também um grande número de peluches de todas as formas e 
variações, cordas de saltar e bolas, ioiôs, estojos, canetas e materiais de 
desenho, e muito mais. Difícil será dizer qual brilhou mais, se as luzes na 
árvore de natal ou os olhos de muitas das crianças. 
Nesta festa também não poderia faltar um lanche, e as bolachas e petiscos 
servidos foram uma refeição muito bem-vinda que foi degustada em pouco 
tempo. 

Por último, na festa de natal organizada pelo município no dia 19 de 
Dezembro, para os mais velhos, alguns senhores da aldeia receberam ainda 
presentes da "Dar as Mãos". As 26 senhoras presentes foram presenteadas 
com um cachecol ou um bonito lenço.

Gostaríamos de agradecer às muitas mãos que de muito nos seviram no ano 
passado, e a todos os outros que poderíamos alcançar. Desejamos a todos um 
feliz Natal e próspero Ano Novo 2016, com tudo do melhor!

A equipa da "DaM" e a comunidade do Tarrafal 
agradecem a todos os participantes!


