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Caros amigos e amigas de Cabo Verde,
Após três meses de afazeres há, mais uma vez, bastante para reportar! As 
últimas semanas têm sido, particularmente, agitadas, tendo a DaM dado mais 
um passo em consonância com as suas intenções e objetivos. Agradecemos, 
desde já, a todos aqueles e aquelas que contribuíram para tal! 

Junho acabou por ser um mês
relativamente tranquilo. No Dia
Internacional da Criança (1 de
junho), a DaM surpreendeu mais
uma vez as crianças do jardim de
infância e escolas primárias da
aldeia, entregando um presente a
cada uma delas. O nosso presidente
Jailson Carvalho, juntamente com

Crisaulinda Teixeira, a estagiária da nossa 
'sede', visitaram o jardim de infância com um
saco
cheio de

prendas! Depois de algumas palavras
proferidas por Jailson sob o título ‘Dar as
Mãos’ (o nome e o lema da nossa ONG),
cada uma das crianças ‘pescou’, com
grande excitação e contentamento, um
presente do saco das prendas.



 Seguidamente, foi a vez dos alunos da 
escola primária. Reunidas todas as 
classes, Jailson e Manuel Delgado, um 
dos membros fundadores da DaM, 
entregaram também aqui um saco 
contendo um presente para cada uma 
das crianças e que consistia em: lápis 
de cores, livros para colorir, jogos de 
habilidade, de adivinhas e 
aprendizagem, acessórios de desporto e
muitos outros pequenos tesouros. Foi 
também distribuído, por cada um deles, 
algum material escolar: lápis, borrachas,

ou um ou dois cadernos. Não admira que no fim, todos tenham gritado - 
"Viva!".

Na última semana de julho recebemos, pela
primeira vez, doações de materiais vindos da
Alemanha que não foram trazidos
pessoalmente, por avião, mas que chegaram
de navio a Mindelo. No contentor dos belgas
Philipp Weidner e Michelle Clauwaert,
residentes temporários do Tarrafal, houve
espaço para incluir as várias ofertas para o
centro de saúde: um desfibrilhador, uma
caixa de emergência portátil com um cilindro

de oxigênio, uma
caixa de solução
desinfetante e outros suprimentos médicos e 
também um Black & Decker sem fios, completo 
com todos os acessórios. Mais ainda, para além de 
organizarem o transporte gratuito de todos os itens
doados na Alemanha, de Bruxelas para o Tarrafal 
(via Roterdão e Mindelo), Philippe contribuiu 
também com a doação de uma nova maca para o 
centro de saúde. 

Seguidamente começou a agitação...
Os afazeres com a preparação da visita de
uma equipa de dentistas espanhóis e
portugueses, começaram já na primavera.
Dr. Heinz-Oliver Siebelist, cofundador da
ONG espanhola SMILES, veio ao Tarrafal em
abril 2015, altura em que acordámos na
criação de uma cooperação entre a SMILES e 
a DaM. O objetivo seria o de organizar
conjuntamente duas semanas de férias de
trabalho na ilha de Santo Antão para uma
equipa de dentistas proporcionar aos



moradores das aldeias remotas um atendimento odontológico primário. A 
confirmação desta cooperação foi dada pelo Dr. Siebelist, em Portugal, após 
quase 12 meses: os voluntários e as voluntárias de Espanha concordaram com 
esta missão, podendo assim a DaM começar com os preparativos ‘no terreno’...
Em conjunto com a Delegacia de Saúde e com a Câmara Municipal de Porto 
Novo, elaborámos um programa de atendimento para seis aldeias 
escassamente povoadas da região ocidental de Santo Antão: Tarrafal de Monte 
Trigo, Monte Trigo e Bolona na zona do sudoeste árido e semidesértico e na 
Ribeira das Patas, Alto Mira e a Ribeira da Cruz no noroeste montanhoso da 
ilha.

No domingo, 31 de julho, chegou ao Tarrafal a maioria da equipa dos 12 
dentistas (quatro chegaram após quatro dias devido a atrasos com os seus 
voos). Duas salas da escola foram usadas como quartos e o apartamento do 
Posto Sanitário serviu para armazenar o extenso equipamento por eles trazido.
A equipa começou a tratar os pacientes
logo no dia seguinte. Às muitas pessoas
que esperavam ser atendidas foi-lhes
atribuído um pequeno papel com o nome
e um número, pelo qual eram chamadas
para serem vistas primeiro pela
enfermeira do Posto Sanitário. Esta,
media a tensão arterial de cada paciente
e tomava nota das doenças sofridas,
como por exemplo a diabetes, anotando

tudo
numa
‘ficha
pessoal’.
Em seguida, foi feito um primeiro diagnóstico 
dentário e anotadas as necessárias extrações, 
chumbos, etc.. Cada paciente foi então 
encaminhado para a equipa de tratamento 
dentário. A velha cadeira de dentista que tinha
chegado do Mindelo e disponibilizada à DaM 
por tempo
indefinido foi
colocada a
bom uso –

eis a ocasião apropriada para a trazer de
volta à vida! 
No entanto, ainda durante a manhã, a
temperatura dentro do Posto Sanitário
aumentou tanto que, apesar das várias
ventoinhas e cortinas corridas, tornou-se um
lugar bastante desconfortável para trabalhar.
Sem mais delongas a equipa dividiu-se:
chumbo de dentes dentro do Posto Sanitário
e extrações 'transferidas' para a parte de fora sob um teto temporária de 
sombra. Porém, estas mudança pouco adiantou para diminuir o calor que se 
fazia sentir... Ainda assim, 66 pacientes foram examinados, 95 dentes 



extraídos e 32 dentes chumbados. Para o dia
seguinte o apelo foi: mais sombra!
No segundo dia da equipa odontológica no
Tarrafal, todos optaram por trabalhar na parte
de fora do Posto Sanitário. Tal evitou a tediosa
deslocação de fora para dentro e vice-versa
(uma melhoria relativa ao primeiro dia), tendo
os procedimentos sido reorganizados para que
tudo corresse tranquilamente. No final da tarde,
já tinham todos sido atendidos: mais 62

pacientes
foram tratados,
com 53 dentes
extraídos e 24 dentes chumbados. Todo o 
equipamento foi então reunido para ser levado
no dia seguinte pela equipa para Monte Trigo 
que ali se deslocariam, junto com o presidente
da DaM e a enfermeira auxiliar Jair Pires, num 
barco de pescadores. A viagem levou pouco 
mais de uma hora tendo sido bastante 
relaxante. No entanto, desembarcar no Monte 
Trigo já não foi fácil, as ondas muito altas 
dificultaram o desembarque, mais complicado 
ainda para quem não está acostumado. Não 
obstante, todo o equipamento chegou à terra 

intacto. O resultado: 42 pacientes, tantos como os dentes chumbados e 30 
extrações.
A próxima paragem foi em Bolona, um pouco fora da estrada entre Porto Novo 
e Tarrafal, situada nas faldas de Tope de Coroa - a mais alta montanha de 
Santo Antão (1.982 metros). Aqui, cerca de uma dúzia de famílias vive 
exclusivamente da criação de
caprinos numa pequena aldeia com
habitações amplamente dispersas.
Não há água corrente nem
eletricidade; não existem telefones,
nem rede móvel. Foi, por isso, difícil
espalhar a palavra pelos habitantes
da região para que soubessem que,
nesse mesmo dia, quem viesse à
escola podia receber tratamento
dentário odontológico. Ainda assim,
22 pacientes foram atendidos - 12
dentes foram chumbados e 54
extraídos. À tarde uma pick-up levou
a equipa de volta ao Tarrafal.
Sexta-feira, sábado e domingo foram dedicados ao relaxamento e lazer. Na 
manhã de sexta-feira, a equipa foi para Porto Novo, onde os equipamentos de 
trabalho foram armazenados. A equipa dos SMILES foi então conduzida à 
cratera da Cova (altitude de 1.200 m) de onde fizeram uma caminhada do topo
da cratera até ao verdejante vale da Ribeira de Paúl. Fizeram o check in num 
hotel na Vila das Pombas, onde ficaram durante dois dias, o que proporcionou 



a todos – incluindo as entusiastas do surf – uma base ideal para explorar o 
lado verde da ilha. Na tarde de domingo, o grupo embalou uma vez mais as 
malas e retornou ao Porto Novo, antes de se dirigirem para a Ribeira das 
Patas. 
Também aqui a equipa pernoitou numa escola; desta feita na escola secundária
local, tendo alunos que chegam de toda a região. Foi aqui que a equipa móvel 
de prática odontológica preparou o trabalho para o dia seguinte: exames 

primários e chumbos de dentes nas 
instalações da escola, extrações de 
dentes numa zona de sombra na área 
do recreio da escola. Ao anoitecer, 130
pacientes tinham sido tratados, com 
60 dentes chumbados e 363 extraídos.
Na manhã de terça-feira, a equipa foi 
conduzida, com o respetivo 
equipamento, para a aldeia de Alto 
Mira, a cerca de 30 minutos da Ribeira
das Patas. Um longo dia de trabalho 
esperava-os no Posto Sanitário local, 
onde atenderam 100 pacientes: 230 
extrações e 55 chumbos de dentes. 
Assim que o equipamento foi 

embalado, dirigiram-se à próxima paragem onde pernoitarem - Ribeira da 
Cruz. A equipa estava por demais cansada para poder apreciar as comodidades
da confortável casa de um emigrante local que os tinha convidado – depois do 
jantar, tarde até mesmo para os padrões espanhóis, tudo o que quiseram fazer
foi cair na cama.
Nessa quarta-feira em Ribeira da Cruz, o último dia de trabalho, 88 pacientes 
foram vistos, 70 dentes chumbados e 156 extraídos. A equipa trabalhou até à 
tarde e depois de tudo arrumado e embalado, começou a parte mais animada 
desta visita ao noroeste da ilha: como forma de agradecimento, os dentistas e 
os seus assistentes foram convidados para uma celebração especial. Após 
alguns discursos, a equipa pode deleitar-se com um saboroso jantar composto 
por especialidades regionais, seguido de uma tocatina (música ao vivo). Todos 
se divertiram imenso, dançando até às tantas da noite.
Na quinta-feira a equipa regressou ao Tarrafal, onde passaram os seus dois 
últimos dias hospedados nos pequenos e adoráveis chalés do Mar 
Tranquilidade. Entre atividades com natação, surf, mergulho, pesca e outras, o 
tempo voou até à festa de despedida na noite de sexta-feira. Depois de Jailson
e de Oliver proferirem algumas palavras e de lhes ter sido entregue um 
Certificado de Participação, o peixe apanhado por alguns dos membros da 
equipa foi-lhes servido no jantar de despedida, onde puderam também 
apreciar um ou dois copos de ponche de tambarina (tamarindo). Se sentiram 
mais o sabor ácido desta bebida agridoce, talvez tenha sido por saber que os 
carros teriam que estar prontos para partirem para Porto Novo às seis da 
manhã do dia seguinte...

O Tarrafal tem um novo enfermeiro-chefe! Flávio Rocha Bento, 30 anos, 
mudou-se de São Vicente com a sua esposa Cátia e o filho deles, Kaique (2 
anos), para trabalhar no Posto Sanitário. “A diferença entre o Mindelo e o 



Tarrafal é enorme”, comentou numa conversa tida no dia 31 de agosto, “mas 
gostamos muito da maioria dessas diferenças!” Mesmo sem as atrações e 
possibilidades que a vida da cidade oferece
– um outro mundo – há muitos pontos
positivos aqui. “A vida aqui é saudável. Ar
saudável, alimentação saudável, um
ambiente saudável.” Flávio nasceu em São
Vicente, onde concluiu a sua licenciatura de
quatro anos em enfermagem. Trabalhou,
depois, no Hospital Municipal Dr. Baptista
Sousa, onde foi também estagiário em
várias unidades, incluindo a de Acidentes &
Urgências. Encara a considerável
responsabilidade deste novo posto de
trabalho mais como um desafio do que um
problema. “A minha experiência nas urgências, em particular, significa que 
estou bem preparado para lidar com a maioria das situações mais 
problemáticas. O que por vezes me cansa, é ter de estar disponível a toda a 
hora e em todo o lado. Se eu for à praia para nadar com o meu filho, deixo um
bilhete na minha porta com o meu número de telemóvel. Tenho de contar com 
a possibilidade de alguém me poder ligar, ou de me virem buscar, a qualquer 
momento e isso acontece com frequência – ontem à noite tive de sair da cama 
várias vezes.” Flávio comprometeu-se a apoiar a DaM com tudo o que estiver 
dentro das suas capacidades.

A 31 de agosto, Jailson Carvalho, presidente da DaM, presenteou o novo 
enfermeiro-chefe do Tarrafal com os materiais doados que tinham chegado no 

contentor dos belgas acima mencionados,
bem como de outros suprimentos médicos
que nos chegaram tanto pelos correios, 
como de avião. Flávio Rocha Bento, em 
nome do Posto Sanitário, tomou posse do 
desfibrilhador, da caixa de emergência 
médica, de uma maca, várias ligaduras, 
talas e outros pequenos artigos, assim 
como de duas caixas de material - uma 
com ligaduras, outra com medicamentos -
tendo de arranjar lugar para tudo isto no 
Posto Sanitário. “O Posto Sanitário do 
Tarrafal está muito mais bem equipado do
que os de em algumas cidades bem 

maiores,” afirmou. Ao ser questionado se estava familiarizado com o 
equipamento novo e poderia usá-lo corretamente, respondeu: “durante o meu 
estágio, aprendi a usar desfibrilhadores e a desempenhar outros 
procedimentos de urgência. Apesar de estar muito contente por termos agora 
essa opção, espero não ter de recorrer a ela em breve!”

Estamos muito felizes com todo o dedicado apoio que recebemos e assim me 
despeço, como de costume, com:
UM GRANDE OBRIGADA PARA TODOS AQUELES E AQUELAS QUE NOS APOIAM!


