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“A Delta Cultura é o meu castelo” 

Patricia – 12 anos de 

 idade
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Sobre este relatório 
 

Este é o quinto relatório de M&A que a Delta Cultura Cabo Verde (DCCV) produz neste formato. 
Assim como tudo no Centro de Educação, este relatório está em constante desenvolvimento. 
É importante referir que a Delta Cultura está convencida de que a exigência básica para uma criança 
aprender é um espaço seguro onde a criança se sente bem acolhida, reconhecida pela sua forma de ser 
e que goste das pessoas que a rodeiam. Essas são as necessidades para que uma criança mantenha a sua 
curiosidade natural e vontade de aprender. O Centro de Educação oferece todas essas condições. 
Os melhores indicadores de ter sucesso neste sentido são os  que podem depoimentos dos participantes
ser encontrados neste relatório. 

 

 

“As pessoas da Delta Cultura sao muito simpaticas, 

tratam todos de uma forma muito especial. Eu tambeem 

fiz muitas amigas na equipa sub-16 feminina onde adoro 

 treinar.“

 Naisa – 15 anos de idade

Criar esse espaço seguro onde as crianças se sentem bem acolhidas impede a DCCV de implementar 
algumas medidas como provas ou avaliar as crianças de qualquer forma que seja. Esta é a razão pela qual 
a DCCV parou de usar algumas ferramentas de M&A como recolher testes escolares, realizar testes de 
avaliação informática ou mesmo questionários. Essas ferramentas provaram ser contra produtivos na 
luta da DCCV para manter a curiosidade natural e são inadequados para avaliar os resultados.  
Para além de proporcionar um espaço seguro às crianças, o Centro foca principalmente em mais três 
objetivos: 
 Desenvolver competências interpessoais: 

 criatividade 

 pensamento critico  

 autoconfiança 

 sentido artístico 

 dedicação 

 e mais 

 Proporcionar a todos os participantes o acesso à informação (acesso gratuito à internet, 
workshops, etc.) 

 Partilhar conhecimento da língua portuguesa (especialmente no Jardim de Infância)  
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Os métodos usados neste relatório para medir os resultados e os impactos diretos e indiretos são: 

 Número dos programas diários e eventos realizados  

 Número dos participantes nos programas regulares e eventos realizados 

  Histórias que valem a pena contar 

Histórias sobre os participantes 

  Citações dos participantes 

Para uma melhor compreensão: a maior parte dos participantes chamam o Centro de “Delta” ... por 
isso usamos esse termo nesses depoimentos. 

  Depoimentos de parceiros, monitores e voluntários

Parceiros (todos visitaram o Centro pessoalmente):  

 Sofia Moreira de Sousa, Embaixadora da UE para Cabo Verde  

 José Pedro Nunes Soares, Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal 

 Flávia Azeredo-Cerqueira, PhD Johns Hopkins University 

 Alex Esswein, futebolista profissional Alemão 

 Renate Esswein, Diretora do BASF 

Para além de avaliar o trabalho diário, é objetivo deste relatório fornecer uma visão holística das 
atividades do Centro, os participantes, as suas realidades e o que o Centro significa para eles. 

 

 

Sofia Moreira de Sousa (Embaixadora da UE para Cabo 

Verde): 

“Eu visitei a Delta Cultura em 2018. Eu e os meus colegas 

fomos muito bem recebidos pelo Diretor e equipa que 

demonstraram conhecimento profundo sobre os desafios 

da educação e desenvolvimento das crianças. 

Demonstraram uma grande paixao pelo trabalho que 

desenvolvem criando um espaco educativo alternativo e 

solucoes sociais para a comunidade jovem Tarrafalense. A 

visita aconteceu durante a tarde quando as atividade já 

tinham terminado mas eu fiquei muito impressionado com 

a infrastutura e os equipamentos disponiveis  no Centro de 

Educação. Lá as crianças têm um espaco seguro para 

aprenderem e interagirem. Fomos informados que elas 

tambem têm acesso direto a um leque de atividades 

educativas, culturais, desportivos e recreativos que 

normalmente não se encontram disponiveis em muitos 

espacos educativos que já visitei no país. Ficamos 

positivamente impressionados com o engajamento da 

equipa e o com os servicos prestados à comunidade”. 
 

 

Da esquerda para a direita: 

Guilherme Bragança, Carla Folgôa 

(Diretores de Projetos da UE),  

Sofia Moreira de Sousa (Embaixadora da 

UE para Cabo Verde), Florian 

Wegenstein (Diretor de Pojectos da 

DCCV ) 
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Informação geral sobre as atividades do Centro 

Os programas diários 

As diferentes salas/espaços e os seus programas: 

 “Sala de Estudos” onde as crianças podem ter apoio escolar 
fazendo os seus trabalhos de casa ou mesmo explicacoes, 
caso necesssario. 

 Sala de Informatica com aulas de informatica duas vezes por 
semana para todos os participantes e acesso gratuito à 
internet nos horarios livres. 

 Jardim de Infância. Existe uma sala designado de Jardim de 
Infância, mas claro que as crianças do jardim de infância 
podem usar o Centro todo e também são livres para 
participar onde quiserem. 

 

 

 Jogos educativos dentro e fora do campo (torneios de futebol3, jogos educativos desenvolvidos pela 
Coaches across Continents e mais). 

 Sala de Artes com atividades específicos e atividades livres aberto para todas as crianças 

 Sala de Música com aulas de guitarra e batucada. 

 Sala de Línguas com aulas de Inglês, Francês e Português para todos os interessados. 

 Sala multi-uso com exibicao semanal de filmes e workshops sobre o tema do mes (cada mes um dos 
Objectivos do Desenvolvemento Sustentavel da ONU) 

 

 

 Treinos de Futebol com jogos nos fins-de-semana para sub-
7, sub-9, sub-11, sub-13 (equipas mistas entre rapazes e 
raparigas), sub-15, sub-17, sub-17 feminino, sub-19, equipas 
seniores masculino e feminino.  

 Sub-17 e as equipas seniores masculino e feminino 
participam nos campeonatos regionais. 

 Sessões de Batuco (percussão, tradição atuada pelas 
mulheres) 

 

Em adição aos programas e atividades diários, a DCCV organiza eventos educativos, sociais, 
culturais e desportivos.  
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DCCV e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU 

A cada mês a equipa escolhe um tema relacionado com um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, em que os educadores preparam atividades, vídeos, jogos informáticos, etc. 
 
Um exemplo de uma dessas atividades realizadas sobre o objetivo número 1 da ONU – Erradicação da 
Pobreza – está ilustrado na sequência das fotos abaixo. A atividade foi realizada em cooperação com um 
artista do Tarrafal chamado Budó. 
 

 

   

 

Unidos para o fim da Pobreza 
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A equipa e os voluntários 
 

A equipa em 2018 
Em comparação com o ano 2018 houve menos uma pessoa empregada. No início de 2018 o professor 
de artes (Artista Espanhol) regressou a casa depois de 3 anos connosco. Ele não foi substituído devido a 
motivos financeiros, mas também porque o programa das artes continuou (obviamente com um pouco 
de menos qualidade) sem ele e também não houve nenhum substituto adequado. 

Total dos funcionarios a tempo inteiro em 2018: 14 
Feminino: 7 / Masculino: 7 

 

 

 

O que eu gosto do meu trabalho é o contato e intercambio 

com as crianças e com as partes interessadas. 

O que eu não gosto é o contato e intercambio com partes 

desinteressadas que fingem interesse. 
 

Florian 

 Diretor do Projeto/Treinador

Eu simplesmente gosto da Delta Cultura.  

O trabalho com as crianças é exaustivo mas recompensador 

ao mesmo tempo. 

 

 
Marisa 

Administratora e Diretora Cultural 

 

 

O que eu gosto do meu trabalho é o impacto positivo que o 

nosso trabalho tem na vida das crianças. 

O que eu não gosto é quando as coisas são mal organizadas …  

Gilson 

Coordinator de Programas 

O que eu gosto do meu trabalho é o contato diario, direto, 

emocional e intensivo com as crianças num ambiente que eles 

não têm em lado nenhum ...   

O que eu não gosto é a falta de uma equipa multidisciplinária 

visto que tenho muitas ideias esperando para ser 

 implementadas … 

 

 
Mariana 

Kindergarten Coordinator 
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O que eu gosto do meu trabalho é ser uma treinadora de 

futebol e estar com as crianças do Jardim de Infância. 

O que eu não gosto é quando há muitas reuniões e ainda menos 

se o Diretor do Projeto ficar irritado. 
Cutchinha 

 Monitora / Treinadora

Eu adoro trabalhar com as crianças. Tambem gosto dos 

jantares com os meus amigos do trabalho. 

 Eu não gosto quando as crianças sao proibidas de ir ao Centro.

 

 
Jassica 

Monitora / Treinadora 

 

 

E gosto de ser treinador e gosto de todos os programas que 

realizamos. 

Não gosto de ir ao Centro mal-humorado. 

Nene 

Monitor/Treinador 

O que eu gosto do meu trabalho é estar com as crianças a 

qualquer altura e qualquer situacao. 

O que eu não gosto é a falta de comunicação que acontece de 

 vez em quando entre os funcionarios.

 

 
Zito 

Monitor/Treinador 

 

 

Eu gosto de todos os programas que acontecem na Delta 

Cultura e também gosto de encontrar com os colegas de 

trabalho fora do trabalho. 

O que eu não gosto e quando nos tentamos resolver um 

problema entre crianças, mas eles não nos ouvem. 
Suzete 

Professora de Informática 
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Eu gosto de trabalhar com crianças motivadas. 

Eu não gosto de trabalhar com muitas crianças que sempre 

dizem “eu não sei, eu não sei” ... elas sabem, mas estão 
bloqueadas, com receio de cometer um erro. Samir 

Monitor/Coordenador de 

 voluntários

 

Eu adoro cozinhar para as crianças. Elas são todas muito 

amáveis, mas também cansativas.   

 

 
Mai 

Cozinheira 

 

 

Meu principal trabalho é limpar o Centro todo, que é um 

trabalho muito duro. Mas alguns trabalhos eu faço juntamente 

com as crianças e também ajudo no Jardim de Infância. 

Susana 

 Empregada de limpeza

 

Supervisionar o Centro todas as noites, todos os fins-de-

semana e feriados é uma tarefa árdua, mas muito necessária. O 

Centro estaria vazio se eu não estivesse aqui ... 

 

 

 
João  

Guarda 
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História contada pela Mariana (Coordenadora do Jardim de Infância) 

 

 
 

Neymar (6 anos de idade) esteve no Jardim de Infancia 

os ultimos dois anos. Agora ele vai à escola e ainda vem 

ao Centro todos os dias. Uma criança mais velha lhe 

traz ao Centro todos os dias. Mas um dia esse menino 

mais velho não veio trazer-lhe ao Centro e a mae do 

Neymar estava no trabalho. Entao ele foi diretamente 

ter com a sua avó e “forçou” a sua probre avó a trazer-
 lhe para o Centro ...

 
 

  

 
 

 

“A Delta mudou muito a minha vida. Minha forma de 

pensar, de agir … a minha forma de ser. Eu acredito que 
hoje eu seria um marginal se não existisse o Centro, um 

 espaço onde posso ir todos os dias … “ 

 Enrique – 17 anos de idade
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Os voluntários em 2018  

O número de voluntários recebidos em 2018 foi um pouco menos (9) do que em 2017. Isto é devido ao 
aumento da duração mínima de estadia para dois meses que a DCCV implementou no início de 2018. 

A duração média da estadia dos voluntários em 2018 foi de 61 dias.  

Excecional é a diferença entre voluntários femininos e masculinos: mais de 85% voluntários 
femininos. Este número prova a grande importância do empoderamento das mulheres num mundo 
que precisa de mais justiça social. 

Total de voluntários em 2018: 27 
Feminino: 23 
Masculino: 4 

 

 
 

  
 
 

 

 

“Eu sinto-me feliz na Delta. A Delta mudou a minha vida, 

desempenho muito melhor na escola agora. E com o meu 

 amigo Samir eu aprendi a falar Francês ...”

 Filiane – 10 anos de idade
 

Portugal Alemanha Austria Cabo
Verde
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As reuniões anuais da DCCV 

A DCCV realiza reuniões (M&A) regularmente durante o ano todo, mas sempre realiza duas reuniões 
principais. Uma antes das férias de Agosto em que a equipa toda se reúne numa reunião de 3 dias e o 
outro no início do ano letivo em Setembro numa reunião de 2 dias. 
Aqui estão alguns dos resultados das duas grandes reuniões em 2018. 
Análise do que funcionou bem e do que funcionou mal no último ano (todos tiveram 10 minutos de 
reflexão): 
 

+ - 

 

 A situação financeira em 2018 / 
leilão de arte na Áustria 

 As crianças aprendem/melhoram o 
seu Português 

 A rotina diária funciona bem 
 A comunicação entre a equipa 

melhorou 
 Muitos eventos / 3 dias de 

acampamento em Julho 
 Dar às crianças mais voz nos 

treinos de futebol (decidindo as 
convocatórias, etc.) 

 Flutuação dos participantes 
 Notas escolares dos 

participantes insatisfatória 
 Pouco dinheiro para as 

atividades de música 
 Folha de inscrição Excel 
 Divulgação nas imprensas 
 Falta de um psicólogo 
 Histórias contadas 

Depois de uma chuva de ideias realizado em grupos, nós decidimos acionar medidas em algumas áreas. 
Os mais importantes foram: 

 Delta na Zona (veja a descrição abaixo nos “dados sobre os participantes”). 
 Pagar uma pessoa para desenvolver uma Base de Dados para substituir a folha Excel existente (ver 

abaixo também). 

 Oferecer curtas (15 minutos) aulas de reforço para as crianças que precisam. 

 Manter um melhor controle do desempenho escolar das crianças. 

 Reintrodução das listas de presença (para melhor controlar a flutuação). 

 Trabalhar mais próximo dos pais / encarregados de educação = mais visitas domiciliares (vai ser 
possível registrar cada reunião e seus resultados na nova base de dados). 

 Implementar depoimentos dos parceiros nos relatórios anuais. 

 

 

“Parabéns à Delta Cultura por tudo o que têm feito  e 

continuam fazendo pelas crianças. O trabalho que eles 

 realizam é muito importante e é feito com muito amor.”

José Pedro Nunes Soares 

Presidente da Câmara Municipal 

 do Tarrafal
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Dados sobre os participantes 

Desde a alguns anos a DCCV inscreve 250 participantes para os programas diários. Infelizmentge existe 
uma ligeira flutuação durante o ano (aproximadamente 50 participantes deixam de vir e novas são 
inscritas). As razões são várias e estão sempre relacionadas com a falta de conhecimento dos 
pais/encarregados de educação sobre as atividades do Centro e falta de comunicação entre 
pais/encarregados de educação e os responsáveis da DCCV. Um facto que não e fácil de resolver visto 
os pais/encarregados de educação não participam nas reuniões dos pais no Centro (várias tentativas, 
sem sucesso). 

O facto que as crianças adoram vir ao Centro, infelizmente, contribui para essa flutuação visto que 
alguns pais/encarregados de educação usam esse factor para punir as crianças não deixando-lhes vir ao 
Centro (“punir onde dói”). 

A folha de dados Excel da DCCV (em uso depois do sistema de M&A Infocus ter parado de funcionar) 
usado para inscrever participantes e acompanhar os seus desenvolvimentos, provou ser mais e mais 
inadequado para cumprir com as necessidades. 

 

A DCCV adotou duas medidas em 2018 para resolver essas questões: 

 Delta na Zona: pelo menos uma vez por mês (primeira vez em Setembro de 2018, para inscrever 
novos participantes) toda a equipa da Delta vai a diferentes zonas do Concelho do Tarrafal (cada mês 
uma zona diferente) equipado com uma coluna de som, um microfone, uma tela, um projetor e, 
claro, o nosso grupo de batuco. Nós falamos sobre as nossas atividades, mostrámos fotos e vídeos 
sobre os mesmos and falamos pessoalmente com as pessoas presentes (muitos pelo batuco que 
chama a atenção de muitas pessoas nas ruas). Nós também usamos essa oportunidade para falar 
sobre o nosso tema do mês (um dos 17 ODS). 

 

 

  
  

  
Fotos da “Delta na Zona” 
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 DCCV desenvolveu uma Base de Dados. Duas raparigas que estiveram na DCCV por muitos anos e 
que depois foram estudar ciências do computador estão trabalhando nessa base de dados que irá 
satisfazer todas as necessidades (inscrever com as informacoes básicas, possivelmente adicionar 
informações mais profundas sobre os participantes, controlar se a flutuacao dos participantes 
aumenta ou diminui, etc.). A base de dados estará pronta no início de 2019 e estará sempre 
disponivel para melhorias com novas funcionalidades. 

  
  

  
Screenshots da nova Base de Dados da DCCV 

 

História contada pelo Gilson (Coordenador dos Programas) 

 

 

Eu estava na Sala de Artes com a Nelly (6 

anos de idade) e outras crianças. Nelly 

esteve no jardim de Infância nos últimos 

dois anos e agora vai à escola. 

Nelly começou a falar Português ao invéz 

de Criolo como sempre. Foi então que 

comecei também a falar com ela em 

português, e ela pergunta-me: “Gilson, 
aonde aprendeste a falar português?” 

Eu disse-lhe que eu aprendi simplemesnte 

falando com as pessoas. “ E tu Nelly?” 
Porquê que gostas de falar português?” 

E a Nelly diz: “Eu? Talvés tu gostes de 

falar Português. Mas eu ADORO falar 

português. 
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Este relatório foca em beneficiários diretos, os participantes diários e eventos que podem ser contados 
(ver gráfico abaixo). Claro que há muitos diferentes tipos de beneficiários também: 

 Os programas educativos do Centro melhoram o desempenho escolar dos participantes e por 
conseguinte o nível educativo nos ensinos públicos (4.200 alunos) no geral.  

 Oferecer atividades às crianças nos tempos livres descarrega os pais ou encarregados de educação 
que podem focar mais nos seus trabalhos ou encontrar empregos. 

 O Centro realiza muitas atividade de limpeza e embelezamento (ver o número e tipo de eventos) na 
comunidade. Toda a população (9.000 habitantes na cidade de Tarrafal) beneficia dessas atividades. 

 A DCCV trouxe aproximadamente 100.000€ de financiadores internacionais para o Tarrafal. Este 
montante ajuda as pessoas locais a desenvolver no geral. 

Existem 4 tipos de participantes:  

 Participantes diários (inscritos na base de dados) 

 Participantes que só participam no programa de futebol (inscritos na base de dados) 

 Participantes que só participam nas atividades de batuco (batucada – canto – dança tradicional) 
(inscrição na base de dados) 

 Participantes dos eventos (contado se possível; estimado em larga escala)  
 

  
 

 

 

“Um dia a Marcília disse-me que ela agora não quer ir à 

escola, somente à Delta   … “

Mãe da Marcília (6 anos de 

 idade)
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Total de participantes inscritos em 2018 
 

O insatisfatório alto número de participantes masculinos inscritos é devido ao alto número de jogadores 
masculinos nos escalões mais altos.  

 

História contada pela Rita (voluntária de Portugal) 

“Romila tem 15 anos de idade. Os primeiros anos da vida dela, ela cresceu na prisão 

porque, ambos os pais estavam presos quando ela nasceu. 5 anos atrás a irmã dela Lory 

nasceu e foi praticamente a Romila que criou ela visto que os pais estavam sempre a 

trabalhar durante o dia. Por dois anos Romila tem vindo ao Centro sempre com a irmã. 

Só a partir desse ano que a irmã foi para o Jardim é que ela pode aproveitar as ofertas 

do Centro da forma como ela gosta. Ela é uma excelente jogadora de futebol.  

Apesar desses problemas todos durante a sua infância, a Romila é uma criança com um 

grande coração e sempre disponível a ajudar os outros …” 

 
 

fem. 
53% 

masc. 
47% 

Participantes 2018: 373 
Feminino: 174 
Masculino: 199 
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Divisão do total dos participantes por idade e gênero 

 
 

   
 

História contada pela Jassica (monitora do Jardim de Infância / treinadora de futebol) 

 

Para melhor perceber esta história tenho quer 

explicar duas coisas. No Tarrafal pessoas que 

vendem gelados fazem-nos em casa e vendem-nos 

em simples paus de madeira. 

Nós monitoras do Jardim gostamos de construir 

muitas brincadeiras reultizando materiais  

descartáveis.  

Marcó pareceu perceber isso. Sua mãe disse-me 

um dia em casa que ela estava comendo um 

desses gelados e quando ela terminou ela pôs o 

pau no lixo. Marcó, chocado, disse: Nããão, não 

deites isso para o lixo. No Jardim elas fazem 

brincadeiras com isso!”  
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Divisão dos participantes por género e programas em que participam 

 

 

 

História contada pela Cutchinha (monitora do Jardim de Infância/ treinadora de futebol) 

 

 
 
 

As crianças do Jardim de Infancia todas trazem os seus 

lanches de manhã. E muitos delas trazes doces e nós 

falamos com eles explicando porqué que os doces não 

são bons para eles. 

A mãe da Briane (4 anos de idade) disse-me que ela deu à 

Briane 20 escudos comprar chupeta mas ela recusou 

dizendo: “Não sabes que chupetas destrõem os dentes?” 
  

 
Participantes das atividades de futebol por idade e genero 
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Desenvolvimento do número dos participantes inscritos 
 

O número dos participantes inscritos aumentou para 145,39% de 2012/2013 para 2017/2018 

 

História contada pela Theresa (Voluntária da Austria) e Inês (Voluntária de Portugal)  

Um dia na Delta Cultura, depois de ter terminado os seus trabalhos de casa, umas 

crianças pediram-nos para ir dancar com elas, porque elas queriam mostrar-nos 

algumas danças típicas. Então a equipa da Delta e as crianças provaram a sua 

espontâniedade como sempre. Abrimos todas as portas da Sala 5, trouxemos a coluna 

de som do Jardim de Infância, ligamos a música e começamos a dançar. Do nada aquilo 

tornou-se em um concurso de música entre as crianças do Jardim de Infancia e os mais 

velhos. Muitas crianças juntaram-se a nós, os outros ficaram ver e bater palmas. Todos 

adoraram esse espontâneo concurso e muita diversão. 

E assim, foi mais um dia na melhor “Escola” que eu conheco: a Delta Cultura  
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Participantes nos eventos 

Total dos participantes nos eventos em 2018: 8135  

Muitas vezes participantes dos diferentes eventos também são os mesmos dos programas diários. Mas 
não sempre e nem todos.  

O facto insatisifatório de ter mais participantes masculinos nos eventos e devido ao facto de que nas 
partidas de futebol organizadas, as equipas adversárias não trazem raparigas nos escalões mais baixos. E 
isto é algo allheio à DCCV. No entanto a DCCV tenta sempre ser o exemplo para outras equipas: 

 

  
 
 
 

 

 
 

“Tive o prazer de visitar a Delta Cultura por uma 

semana em Março de 2018, e foi uma experiência que 

mudou a minha vida. Eu fiquei apaixonada com a paixão 

dos Diretores, Florian e Marisa, e a dedicação da 

equipa. Todos fazem o seu melhor para engajar as 

crianças e oferecer o melhor ambiente social e 

educativo. Eu planeio voltar à Delta Cultura e doar o 

meu tempo e conhecimento por esta causa.”  
Flavia Azeredo-Cerqueira já voltou à Delta Cultura 
outra vez para implementar a cooperação entre a 
Universidade Johns Hopkins e a Delta Cultura. Em 
Janeiro de 2019 ela voltará com os alunos da 
Universidade.  

Flavia Azeredo-Cerqueira, PhD 

Universidade Johns Hopkins, Baltimore, 

EUA 

Directora e palestrante senior  

Programa da Lingua Portuguêsa 
 

  

mascu. 
69% 

fem. 
31% 

Feminino: 2521 
Masculino: 5614 

< 15 
79% 

> 15 
21% 

> 15: 1734 
< 15: 6401 
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Número dos participantes divididos por tipos de eventos  

 
 

   
 
 
 

 
Renate Esswein, Chefe da Global 

Care Chemicals Academy na 

BASF 

“Primeiramente agradecer à Delta Cultura pelo convite. 

O que me afetou mais foi a calorosa recepção por parte 

de toda a equipa e das crianças. E obrigado pelas 

informações sobre o trabalho que desenvolvem. 

Acredito que essa visita terá um grande impacto no meu 

filho. Ele sempre teve interesse em projetos sociais, mas 

é diferente dizer que queres doar dinheiro para ajudar 

as pessoas ou se vires todas as crianças e veres o quão 

grande o impacto é se trabalhares com eles, sorrires 

com eles, jogares futebol com eles ... estou certa de que 

esta não é a ultima que Alex visitou um projeto social ... 
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Desenvolvimento dos participantes no eventos 

O número dos participantes aumentou por 105,74% de 2014 to 2018.  

  

 

História contada pelo Florian (Diretor do Projeto / Treinador) 

 

 
 

Eu estava sentada na Sala de Estudos com a Solene (11 

anos de idade) e algumas outras raparigas e rapazes. Elas 

estavam se divertindo , quando a Solene pegou o caderno 

de um rapaz sentado ao lado dela. Ela olhou para o 

caderno e comecou a rir e troçar do rapaz: “há há isto é 
um caderno de menina ...” mas então de repente ela pára, 

põe a mão na boca e aperentemente chocada diz: “oh no, 
igualdade de género ...” 
 

 
 

 

 

“a Delta Cultura é como uma escola, mas não é uma 

escola … mas nós aprendemos muito. Por exemplo eu 

aprendo Francês e Inglês. A minha vida seria diferente 

 sem a Delta Cultura …” 

 Carol – 10 anos de idade
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Alex e Renate Esswein visitam o Centro de Educação 

Em Junho 2018 a DCCV teve a honra de receber Alex e Renate Esswein. Alex é um futebolista 

profissional do Hertha BSC Berlin e faz parte do movimento Common Goal, e Renate, sua mãe, é 

Chefe da Global Care Chemicals Academy na BASF. A visita foi organizada pela Third Half, uma 

organização internacional especializada em viagens sociais. 

A visita foi uma grande experiência  para todos os participantes. Para Alex e Renate, para a equipa da 

DCCV e claro para todos os participantes do Centro que jogaram futebol com o Alex. 
 

   
  

  
 

 
 

  

Existem três entrevistas sobre esta visita no canal youtube da DCCV: 

Um com o Florian (Diretor do Projeto DCCV) com Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvWjup9sDR8 

um do Florian com a Renate:  

https://www.youtube.com/watch?v=usG0RQSlVyY&t=97s 

um do Alex com o Gilson (Coordenador de programas da DCCV) 

 https://www.youtube.com/watch?v=MhvPNdg0RLc&t=351s

https://www.youtube.com/watch?v=FvWjup9sDR8
https://www.youtube.com/watch?v=usG0RQSlVyY&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=MhvPNdg0RLc&t=351s
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DCCV na Copa do Mundo na Rússia 
Foi graças ao FIFA Foundation que a DCCV conseguiu enviar uma delegação de 6 pessoas para o 
Festival FIFA Foundation 2018. Este grande evento com mais de 40 organizações de todo o mundo 
aconteceu em simultâneo com a Copa do Mundo da FIFA 2018 em Moscovo. 

A Delegação da DCCV (ver a foto) esteve 11 
dias na capital da Rússia (somente a Cutchinha, 
como Líder Jovem, esteve 15 dias visto que ela 
tinha que viajar antes) e beneficiou de vários 
workshops sobre liderança, mudança social e 
futebol para mudança social. Eventos culturais 
também fizeram parte do programa de 
atividades, antes, claro, do momento destaque 
que foi 2 dias de torneio futebol3 na Praça 
Vermelha em Moscovo. Foi claramente uma 
experiência inesquecível para todos os membros 
da delegação. 
  

 

 
 Da esquerda para a direita: Marcília (jogadora), Cutchinha 

(Líder Jovem), Gilson (Líder da Delegação) Célia, Balak, 
Enrique (Jogadores) 

A nossa Líder Jovem, Cutchinha, voltou muito entusiasmada: “Foi uma grande experiência conhecer 
pessoas de culturas diferentes, e partilhar ideias com elas. Mesmo tendo as vezes problema em perceber 
algumas coisas, sempre teve uma pessoa para me ajudar com a tradução.” 
A DCCV é muito grato de puder oferecer essa oportunidade aos jovens, porque, como a Cutchinha 
disse: “viajar é ampliar o nosso horizonte. É muito interessante conhecer pessoas de realidades 
totalmente diferentes … agora vejo que é verdade o que uma pessoa disse uma vez: viagem é a melhor 
universidade.”  
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Os Programas 

No total o Centro realizou 3962 atividades educativas em 2018. 
 

 
Esses números foram calculados da seguinte forma: 

 38 semanas de atividades por ano; 5 dias por semana (=190 dias); isto sem os fins-de-semana e Julho, 
altura em que o Centro só realiza eventos; em Agosto o Centro está fechado 

 No futebol existem 10 escalões e cada escalão treina duas vezes por semana (também em Julho) 

 Nas aulas de informática existem 4 aulas por dia com diferentes escalões (duas vezes por semana 
cada) 

 Apoio escolar, atividades artísticas e jogos educativos acontecem diariamente para crianças que vêm 
ao Centro de manhã e à tarde. 

 Jardim de infância: o gráfico mostra o número de dias que o jardim de infância esteve operacional. 
Cada dia com muitas atividades. 

 Aulas de música: duas vezes por semana para participantes de manhã e à tarde. 

 Batuco: duas vezes por semana 

 

 

“A Delta Cultura é um espaço de relaxamento e 

aprendizagem de uma forma muito divertida. Eu sinto 

muito livre aqui. Eu não sei o que faria sem a Delta 

Cultura mas eu sei que eu mudei muito desde que vim 

 para aqui.” 

 Jó – 15 anos de idade
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Aulas de Informática

Aulas de Lingua

Apoio Escolar
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Atividade por criança 

O gráfico abaixo ilustra quantas atividades uma criança está envolvida durante um ano. Para 2018 nós 
escolhemos a Solene, que tem 11 anos de idade e vem ao Centro desde 2013. No total ela esteve 
envolvida in 741 atividades educativas em 2018.  

 
Esses números foram calculados da seguinte forma: 

 38 semanas de atividades por ano; 5 dias por semana (=190 dias) 

 Apoio escolar: ela faz o seu trabalho de casa todos os dias 

 Jogos educativos: este número só pode ser estimado visto que jogos acontecem a todo o momento 
...nós estimamos que ela tenha participado nos jogos 3 vezes por semana. 

 Atividades artísticas: ela vai pelo menos duas vezes à sala de artes 

 Treinos de futebol: ela treina duas vezes por semana em 42 semanas por ano 

 Aulas de informática, aulas de línguas e aulas de música: duas vezes por semana 

 Eventos: estimativa do número de participantes  

 Jogos de futebol: seu escalão teve 15 jogos em 2018 

  

Apoio escolar

Jogos educativos

Aulas de Arte

Treinos de Futebol

Aulas de informática

Aulas de lingua

Aulas de Música

Eventos

Jogos de futebol

190 

114 

76 

84 

76 

76 

76 

34 

15 
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Número de eventos realizados em 2018 

A DCCV realizou no total 143 eventos em 2018.  
No gráfico abaixo, podes ver o número de eventos dividido em eventos desportivos, educativos e 
culturais. Claro, essa separação não é clara e exata. Muitos dos eventos desportivos (como por exemplo 
torneio de futebol3 mas também futebol “normal’) também são educativos. O mesmo se aplica a 
eventos culturais. 

  
Eventos desportivos são principalmente: 

 Jogos de futebol (jogos amigáveis, jogos da liga e torneios – 144 no total): 

 Sub-7 (rapazes e raparigas): 9 

 Sub-9 (rapazes e raparigas): 9 

 Sub-11 (rapazes e raparigas): 
15 

 Sub-13 (Masculino): 18 

 Sub-15 (Masculino): 18 

 Sub-17 (Masculino): 18 

 Sub-17 (feminino): 18 

 Sub-19 (Masculino): 15 

 Sénior Masculino: 13 

 Sénior feminino: 11 
 

 Torneios de Futebol 3 (3) 

A diferença entre o total dos jogos de futebol organizados e o número de jogos de cada escalão é 
devido ao facto que em muitos torneios participam mais do que um escalão. 

Eventos educativos são maioritariamente:  

 Workshops / grupos de discussão sobre determinados temas importantes (19) 

 Excursões das crianças do Jardim de Infância (10) 

 Debates (10) 

 Campanhas de limpeza na praia do mar (3) 

Eventos culturais são maioritariamente: 

 Atuações de batuco (27) 
 

Formação para a equipa 
 2 dias de workshop sobre suspeitas de abuso 

sexual e formas de reagir  
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Progresso do número de eventos 

O número de eventos aumentou por 248,78% de 2014 para 2018.  
 

 

 
 

 

 
Alex Esswein, futebolista 

 profissional do Hertha BSC Berlin

“Eu gostei muito da visita. Foi uma grande experiência 

para mim ... o que eu mais gostei foi a expressão das 

crianças quando cheguei no Centro. As crianças estavam 

todas sorridentes mesmo que eu não tenha feito nada 

com eles senão jogar futebol ... eu acho que a Delta 

Cultura está fazendo um grande trabalho. Dando às 

 crianças esperança e um futuro ...” 

 

 

História contada pela Suzete (professora de Informática) 

 

 
 

Marcília (14 anos de idade) entra na sala de informática 

e encontra todos os computadores ocupados por 

rapazes … ela vê a volta por um curto periodo de 

tempo e faz uma pergunta que deixa todos surpresos: 

“Então, e a igualdade de género?” 
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O Centro – um espaço seguro de encontros e intercâmbios 
 

O Centro é um espaço seguro onde acontece encontros e intercâmbios diariamente. Todos (crianças, 
jovens, monitores, voluntários) partilham e aprendem entre si ... 
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Adimilson de Jesus Sanches Lopes (Manecas)  

– esteve na Delta Cultura por 9 anos 
 

Manecas tem agora 24 anos de idade. Ele juntou à Delta Cultura quando tinha 9 anos de idade e ficou 

até os 18 anos quando terminou os estudos. Ele cresceu com a irmã e a mãe. O seu pai é vizinho dele 

mas eles não falam muito. Ele nunca teve uma relação proximo com ele. 
 

 
 

Perguntando ao Manecas sobre a infãncia dele, a primeira coisa 

que ele diz é: “Eu sofri muito bullying na escola e nas ruas 
porque as outras crianças consideravam-me feio. Um dos 

unicos lugares que eu me lembro de não sofrer bullying foi no 

Centro de Educação. “Foi só na minha adolescência que decidi 

que o bullying não ia fazer de mim uma pessoa triste ...” 

A mãe dele sempre teve dificuldades financeiras mas ao 

mesmo tempo ensinou ao Manecas que a educação e o 

respeito pelas outras pessoas são as coisas mais importantes 

na vida. Assim, quando Manecas completou 11 anos, ele 

decidiu ajudar a sua mãe com as dispesas escolares da irmã. Ele 

passou muito tempo na praia do mar ajudando os pescadores 

e vendendo mariscos aos turistas. 

“Por isso muitas pessoas no Tarrafal acham que eu não 
terminei os estudos porque sempre me viam na praia. Mas eu 

terminei e fui um dos melhores alunos de inglês...” 

A primeira lembrança de Manecas sobre a Delta Cultura é quando ele machucou o tornozelo nos 

treinos de futebol e nessa altura o seu treinador – Florian cuidou dele na recuperação. 

“Quando o Centro foi construido”, lembra Manecas, “Eu estava participando nas aulas de informática 

para além de jogar futebol. Foi a primeira que vez que tive contacto com um computador. Mas eu 

também estudei muito para a escola no Centro e também ajudei os mais pequenos com os seus 

trabalhos de casa. O Centro foi um lugar muito bom e importante para mim. Foi lá e em casa onde eu 

aprendi as competências sociais que me ajudaram a ser uma pessoa respeituosa que sou hoje.  Eu 

aprendi muito cedo que o que a Delta estava ensinando era mais do que futebol. Delta Cultura 

ensinou e ensina competências sociais  que ajudam muito a comunidade do Tarrafal ... e por acaso  

aprendi desde muito cedo que só o talento não era suficiente para ser um futebolista professional. 

Mas claro que continuei  a jogar futebol na mesma.” 

Desde que Manecas teve contacto com turistas, ele 

desenvolveu uma vontade de aprender Inglês. “Muitas 
pessoas dizem que têm talento para aprender línguas. Mas 

talento não é suficiente. Precisa-se é de dedicação.” 

Ele lembra de como ele e um amigo encontraram um jornal 

na praia do mar e começaram a ler do incio ao fim sem 

entender uma unica palavra, pronunciando as palavras do 

jeito que eles achavam que eram pronunciadas.  
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Depois ele aprendeu Inglês na escola e também no Centro. “A diferença entre os outros alunos e eu 

é que eu sempre praticava o meu inglês com turistas. Foi assim que eu me tornei um dos melhores 

alunos de Inglês no Tarrafal.” 

Depois Manecas terminou a escola e queria ir estudar na Cidade da Praia mas as condições financeiras 

não permitiram que ele realizasse esse sonho. Mas ele teve a oportunidade de participar numa 

formação de guia por 3 meses. 

“Eles escolheram 24 alunos. Infelizmente eu não fiz parte dessa lista no início. Mas no dia em que a 

formação ia começar eles ligaram-me e disseram-me que eu podia participar se eu quisesse porque 

alguém tinha desistido. No final da formação eu fui o melhor aluno na teoria e na prática. Esse curso 

despertou a minha paixão em ser guia. No momento eu não tinha muitos turistas mas ajudou-me a 

sobreviver.” 

 

 

 
 

Depois de alguns anos Manecas teve que 

fazer uma formação do governo por 6 

meses para se tornar um guia oficial. Como 

a Câmara Municipal não lhe ajudou a pagar 

a formação, ele conseguiu um emprego no 

aeroporto e terminou o curso com sucesso. 

 “Quando eu voltei para o Tarrafal como 

guia oficial eu comecei a procurar agências 

turísticas e hoteis para deixar panfletos. A 

adesão aumentou. Hoje tenho grupos de 

turistas praticamente todos os dias para 

caminhadas e posso viver disso 

confortavelmente.” 

 

Perguntando ao Manecas sobre o seu sonho para o futuro ele não pensou muito: 

“Eu poupei dinheiro por 4 anos para que consiga muito em breve construir uma casa para a minha 

mãe. Estou a pensar em começar a construção dentro de semanas … e o meu grande sonho é 

aprender Alemão e ter a minha propria agéncia um dia.”  

“Manecas o que achas que contribuiu para o teu sucesso?” 

“Muitas coisas. Mas sabes, eu cometi muitos erros na minha infancia, e estive muito proximo de seguir 

por maus caminhos. Foi a minha mãe e a Delta Cultura que ajudaram-me a não perder o foco. E hoje 

 digo a mim mesmo que nunca mais cometerei os mesmos erros ...”
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Resumo 

Os mais significativos números positivos e sucessos da DCCV e do Centro em 2018 

 Os depoimentos, principalmente dos participantes, prova que o Centro é um espaço seguro onde 
participantes podem desenvolver suas habilidades. Para muitos participantes e assim, como por 
exemplo a Patrícia (12 anos de idade) que diz que: a Delta é o meu castelo. 

 Aumento dos participantes: 

 Participantes inscritos para programas regulares: 154,39% aumentou de 2012/2013 (152) para 
2018/2019 (373). 

 Participantes dos eventos: 105,74% aumentou de 2014 (3954) para 2018 (8135) 

 No total o Centro realizou 3962 atividades educativas em 2018.  

 Como exemplo vimos as participações da Solene em 2018. Ela participou em 741 eventos 
educativos e desportivos em 2018. 

 Em junção aos programas regulares (diários ou semanais), a DCCV organizou e realizou 143 
eventos educativos, desportivos e culturais em 2018. 

A DCCV, principalmente através das equipas femininas, participou no empoderamento feminino e 
igualdade de género. Não que tenha sido suficiente, mas a DCCV está constantemente falando 
com as raparigas sobre essas questões e também sempre procura possibilidades para implementar 
novos programas que reforçam o empoderamento feminino.  

 

 
 

História contada pela Xana (voluntária de Portugal) 

 

 
 

Foi na sala de arte onde eu mostrei ao Oliver (15 anos 

de idade) uma forma diferente de fazer pulseiras. Levou 

somente alguns minutinhos até o Oliver ensinar os 

meninos todos na sala de artes o que aprendera. Não 

foi só o facto de ele ter partilhado o conhecimento que 

me impressionou mas a forma criativa como ele 

 interagiu com as crianças.

 
 
 
  



    

33 
 

Aprendizagens 
O objetivo da DCCV é oferecer às crianças um espaço seguro onde podem desenvolver as suas 
habilidades (ver depoimentos de crianças, monitores e voluntários). No entanto isto trouxe-nos dois 
inesperados problemas: 

o Existem muitos pais/encarregados de educação que punem os seus filhos não lhes deixando ir ao 
Centro. Eles acreditam que isso é um excelente instrumento educativo …  

Existem muitos pais/encarregados de educação que não deixam os seus filhos irem ao Centro se a nota 
escolar baixar mesmo que seja ligeiramente. Tendo em conta que a Delta Cultura trabalha com crianças 
economicamente e socialmente desfavorecidas que muitas vezes tem necessidades educativas especiais 
isto revela-se ser uma punição contra produtiva. DCCV tomou duas medidas (descritas em detalhes 
abaixo) para resolver este problema, sabendo que o mesmo não pode ser resolvido do dia para a noite. 
As duas medidas foram:  

 Uma base de dados mais profunda será estabelecida a partir de 2019.  
A DCCV iniciou um novo programa designado Delta na Zona. A DCCV, ao invés que chamar os pais 
para o Centro (o que não funciona) vai às comunidades falar com os mesmos.  
 

É difícil alcançar os resultados e o impacto pretendido tendo em contra que as crianças só passam três 
horas por dia no Centro. O resto do dia muitos dos participantes passam em ambientes violentos da 
escola (professores que ainda batem nas crianças) em casa (os pais que batem nos filhos por 
desobediência) e nas ruas (bullying, pressão de grupos, etc.).  

Medidas que a DCCV tomou: 

 O Jardim de Infância foi a primeira medida que a DCCV tomou em 2016.  

 A muitos anos tem sido o objetivo da DCCV tornar o Centro em uma Escola Privada gratuita para 
os participantes. Problemas legais e falta de financiamento ainda não permitiram que isso torne uma 
realidade.   

 

O trabalho dos voluntários mostrou trazer benefícios para os participantes: ter contato com outras 
culturas e línguas (principalmente português), receber mais atenção (o que os participantes realmente 
necessitam) e mais.  
Ao mesmo tempo trabalhar com voluntários traz as suas dificuldades também: o comportamento de 
alguns voluntários fora das atividades do Centro, as ideias diferentes sobre a educação e o problema em 
que as crianças criam um laço emotivo com alguns voluntários e logo depois têm que ir embora.  
Medidas que a DCCV tomou:  
 Melhor preparação dos voluntários antes de virem para o Tarrafal e depois da chegada. A 

Organização parceira Para Onde esta colaborando muito bem com a DCCV.  
 Dispensar voluntários caso necessário (2 em 2018) 

 

 

“Delta Cultura é como uma casa para mim. Quando 

estou lá encontro amigos que estão sempre dispostos a 

me ajudar. E agora eu tenho muito mais amigos do que 

 antes.”

 Leonilde – 10 anos de idade
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Impressões do Centro 
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Delta Cultura nas redes sociais 

 https://www.flickr.com/photos/deltacultura 

 https://twitter.com/deltacultura 

 https://www.youtube.com/user/fusan 

 https://www.facebook.com/deltacultura 

 Promotional video produced in 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=wSEJS0lnizc 

 

https://www.flickr.com/photos/deltacultura
https://twitter.com/deltacultura
https://www.youtube.com/user/fusan
https://www.facebook.com/deltacultura
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Os nossos parceiros em 2018 

Todas as atividades mostradas acimas só foram conseguidas graças aos nossos fortes e dedicados 
parceiros. Para além da Delta Cultura na Áustria e em Alemanha, os nossos maiores parceiros em 2018 
foram (em ordem alfabética): 
 

 
 

 

   

   

   
 

 


