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Caros amigos e amigas de Cabo Verde,
Cá estou eu de volta para vos relatar os acontecimentos mais marcantes do 
Tarrafal. Desta vez, não aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas foi muito 
importante, já que esperamos que ajude a DaM a avançar com as suas ações 
de um modo mais eficaz.

Começámos a fazer um estudo de 
investigação para mapear as maiores 
carências e necessidades sentidas pelas 
comunidades do Tarrafal, dando assim a 
conhecer à DaM onde as suas ações serão 
mais necessárias. O objetivo é o de nos 
ajudar a decidir onde (área/s de 
intervenção) e como (ações) podemos fazer 
o melhor uso dos nossos recursos humanos 
e financeiros, bem como para identificar 

entidades que possam apoiar, ou
colaborar, nos nossos projetos. O
estudo está a ser feito por Isabel
Abreu, uma socióloga portuguesa
que trabalha, há mais de 10 anos,
como investigadora na área dos
direitos humanos – em centros de
investigação e ONGs na Ásia,
América Latina e África - e
concordou fazer este estudo numa
base voluntária. Entre o final de
setembro e outubro, esteve no
Tarrafal para conduzir a parte 



empírica do estudo e agora, em 
Portugal, encontra-se a escrever o 

relatório. Estamos muito ansiosos para
saber os resultados!

Quando chegou, da sua mala tirou,
também, uma caixa cheia de
medicamentos, doados pelo UCC Gentes
de Loulé no Algarve à DaM e sete
doações em dinheiro para o nosso
projeto 'Apoio educativo'. Doações de
amigos e familiares, a quem falou da
DaM e quiseram apoiar a nossa
organização e trabalho.  

O novo ano escolar afinal tinha
ainda uma surpresa bem
agradável para os 12 alunos da
escola primária que beneficiaram
de materiais como: batas azuis
(uniforme da escola), livros
escolares, estojos completos,
cadernos e mochilas para
puderem levar estes novos e
queridos tesouros. De certo que
para alguns, a motivação para
aprender aumentou agora que,
em vez de mãos vazias, vão tão
bem equipados para ir à escola... 

Estamos muito gratos a todos
aqueles que puderam contribuir para melhorar a vida das crianças, doentes e 
outras pessoas do Tarrafal!
Deixamos aqui um agradecimento especial para os que contribuíram para que 
a viagem de trabalho da Isabel ao Tarrafal se tornasse numa realidade: 
residencial Mar Tranquilidade do Tarrafal, agência de viagens Aventura Turismo 
do Mindelo, Kathrin Weisbarth-Guschel e a um grupo dos seus amigos.


