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Caros amigos de Cabo Verde,

Voltei com mais novidades da DaM para contar, embora para nós, infelizmente,
haja uma 'má notícia': Ilídio Costa, nosso
membro fundador e enfermeiro-chefe,
deixou Cabo Verde no início de março. No
entanto, fê-lo para concretizar um sonho,
estudar medicina na Bolívia. O curso,
especializado em cirurgia, terá uma
duração de seis anos. Apesar desta ser
uma enorme perda para a população do
Tarrafal e para a DaM, desejamos-lhe os
mais sinceros votos de grandes êxitos e
alegrias enquanto estudante de medicina.
Temos a certeza que se tornará num
excelente médico!

A enfermeira Madelene Simone Sousa Rocha, de Porto Novo, é agora a nova 
responsável do Posto Sanitário. Tem 29 
anos e terminou em 2013, na 
Universidade de Mindelo o curso de 
quatro anos de enfermagem. Trabalhou,
seguidamente, no Hospital Baptista 
Sousa, em São Vicente e nos Centros 
de Saúde de Porto Novo e Paúl. Tendo 
substituido durante quatro semanas as 
funções de Ilídio, durante o seu período 
de férias em junho 2015, Madalene 
encontra-se familiarizada tanto com o 
trabalho na DaM, como com os desafios
particulares do Tarrafal. O seu contrato 



de três meses termina já no final de junho, cabendo ao Ministério da Saúde 
decidir quem posteriormente assumirá o posto no Tarrafal (inicialmente, por 
um ano). Madelene diz conseguir ver-se na função. "Não será nada fácil. Tenho
um filho de oito anos e apenas dois fins-de semana livres por mês, mas a 
minha família pode visitar-me aqui, como já o fez antes. Quanto ao trabalho na
DaM, é de uma grande responsabilidade, algo de que não me posso esquecer. 
Se não estou cem por cento certa acerca de algo, ligo a colegas mais 
experientes para me aconselharem por telefone, nisso sou muito cautelosa. 
Mas devo dizer que recebi uma excelente formação e estou habituada a 
trabalhar de forma independente. Agrada-me bastante o Tarrafal, é muito 
sossegado e traquilo". 

Em fevereiro, o nosso Posto Sanitário 
congratulou-se com a chegada de: uma 
cadeira de dentista! Esta não é uma qualquer 
velha cadeira de dentista, antes, é bastante 
especial – foi a primeira a existir em Cabo 
Verde! Esta peça de coleção pertence à família 
Aníbal Lopes, em São Vicente e chegou ao 
Tarrafal por iniciativa da dentista Dra. Maria da
Luz Salomão St. Aubyn. Este 'objeto de museu'
foi-nos emprestado por tempo indeterminado 
para aqui, connosco, voltar à vida! Sem 
complicações eletrónicas, mas feita de um 
equipamento mecânico sólido de 
manuseamento manual, ela é menos 
susceptível a avarias e assim, perfeitamente 
adequada ao Tarrafal!

O estatuto da nossa associação de apoio na Alemanha é agora oficial. A boa 
nova foi dada pelas Finanças de Burgdorf que, no dia 3 de março, a 
reconheceu oficialmente como associação sem fins lucrativos. É-nos agora 
também possível emitir recibos de donativos dedutíveis nos impostos na 
Alemanha, um aspeto muito importante para futuras angariações de fundos. 
Bem como de recibos de quotas dos nossos membros passíveis de benifícios 
fiscais . A associação Förderverein 'Dar as Mãos' (Amigos da Dar as Mãos) já 
dispõe de uma conta bancária: 
Förderverein „Dar as Mãos“
IBAN: DE83 4306 0967 4106 7279 00
BIC: GENODEM1GLS

Em breve, esta nova conta bancária contará com um admirável contributo. O 
duo da banda Jeanine Vahldiek vendeu, até então, 623 unidades do seu 
terceiro CD "Blank Canvas“ o que significa que 623 € reverterão a nosso favor!
E há mais! A Jeanine e o Steffen arredondaram, generosamente, o valor para 
700 € e mais ainda, decidiram doar também à DaM uma parte dos lucros do 
seu próximo CD. 



Até então o duo apoiava uma
associação diferente por cada
CD lançado. No entanto, dado
o seu entusiasmo pelo
Tarrafal e pelo nosso
trabalho, desejam continuar
a apoiar-nos. O que significa
um donativo de 1 € por cada
CD vendido e uma
importante injeção de fundos 
para os nossos projetos. Um
grande obrigada para os dois!

Outro grande obrigada, vai novamente para Brigitte Zellermayer. O montante 
atual das suas maravilhosas encomendas amarelas ascende agora a 81! Várias
caixas chegaram ao Posto Sanitário, contendo ligaduras, brinquedos, material 
escolar, e roupas de criança.  

A nossa sede, ao lado da escola, cujo espaço nos foi gratuitamente cedido em 
Dezembro de 2015, encontra-se agora de segunda a sexta-feira de portas 
abertas à população do Tarrafal e outros visitantes. Crisaulinda Gomes Teixeira,

19 anos, apoia-nos agora 
ativamente, duas horas de manhã e
três à tarde, por uma pequena 
quantia mensal. Ela cuida da 
organização e administração dos  
materiais doados, dos pedidos de 
informações, das inscrições de 
sócios, de todo o tipo de tarefas 
adminstrativas do escritório, 
candidaturas oficiais a instituições 
públicas, etc. A nossa prioridade é a
de adquirir um conjunto completo 
de equipamento de escritório, 
incluindo computador, impressora e 
móveis. (De momento trabalhamos 
com material emprestado por 

diversas pessoas particulares do Tarrafal.) A Crisaulina estudou no liceu de 
Porto Novo e fala bem francês e um pouco de inglês. Pretendemos pagar os 
custos do seu trabalho com a venda de postais e de produtos feitos 
localmente. Esperamos que muitas pessoas no Tarrafal nos visitem para 
conhecer o nosso trabalho! 

 
E para terminar, como habitualmente:

               
         MUITO OBRIGADA A TODOS E A TODAS QUE NOS APOIAM!


