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SOBRE ESTE RELATÓRIO
Este é o sexto relatório que a Delta Cultura Cabo Verde
(DCCV) produz neste formato. Em relação aos programas e atividades, não houve grandes alterações em 2019
e deste modo este relatório tem muitas similaridades em
termos de números e resultados.
Assim como nos anos anteriores é importante referir
desde já 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 depoimentos dos participantes que podem ser encontrados neste relatório.
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 inadequadas para avaliar os resultados.

3

Para além de proporcionar um espaço seguro às crianças, o Centro foca principalmente em mais três objetivos:
Desenvolver competências interpessoais:
Criatividade
Pensamento crítico
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)

História
contada
pelo Gilson
(coordenador do
programa)
Eu estava na sala
de arte com algumas crianças
quando ouvi a seguinte conversa entre a
Mariolaine (9 anos) e a Sara (10 anos):
Mariolaine: “Pff, eu tenho que ir para a escola hoje.”

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, educadores e voluntários
Parceiros (todos visitaram o Centro pessoalmente):
Carola Schwarzlmüller – Membro de Delta Cultura
Áustria
Julião Moreira Evangelista Barros – Inspetor Geral
de Ministério de Educação

Sara: “Oh, eu gostaria que a Delta fosse a
nossa escola.”
Mariolaine: “Ah sim! Imagine isso! Nós
sempre poderíamos fazer o que gostamos.
Ninguém para nos punir por nada.
Sara: “Sim, isso seria muito bom.”

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.

4

I L

Santo Antão
São Vicente

H

A

S

Santa Luzia

A S
H
I L

D

O

B

D O

Sal

A

R

L

A

São Nicolau

V

E

N

T

T A
O
S
SANTIAGO

Tarrafal

Calheta de
São Miguel

O

Ribeira da Barca

Boa Vista

O
N T
V E
T A
S O

Mosteiros

São Domingos

ILHÉUS DO ROMBO
O

S
Ilhéu Grande
H A

D

I L

Vila Nova
Sintra
Brava

Brava

Fogo

Ilhéu
de Cima

Maio

Fogo

Santiago

São
Filipe

5

Pedra Badejo

Assomada

Cova Figueira

Cicade Velha

Praia

Maio
Morrinho
Figueira
Vila do da Horta
Maio

DECLARAÇÃO DO GERENTE DO PROJETO
Eu, Florian Wegenstein, gerencío o Centro de Educação
desde que foi fundado, dezasseis anos atrás, mas foi apenas neste ano que tive a gloriosa ideia de adicionar minhas análises e sabedoria ao relatório anual. Assim, este
é o primeiro relatório do gerente do projeto como parte
do relatório anual.
Do ponto de vista do Centro de Educação, 2019 foi
um ano excelente. Sem problemas financeiros, muitos
satisfeitos, brincadeiras, crianças aprendendo, mais um
funcionário empregado e algumas novas boas ideias implementadas que melhoraram ainda mais o nosso trabalho. Tudo isso está descrito nestas páginas.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer algo geral sobre
este relatório. Entendo todos os doadores - desde as organizações financiadoras até os pequenos doadores - que
desejam saber o que acontece com o dinheiro que doam
à Delta Cultura. É claro que é direito deles e eu também
faria o mesmo se fosse o contrário.
O que eu tenho um pouco mais de dificuldade é provar o impacto positivo do nosso trabalho em números
e diagramas. Como é que o conteúdo de uma criança
pode ser expresso em números? Quão feliz é uma criança
quando pode ir ao Centro de Educação e realizar as atividades que gosta de fazer? Existe uma escala de conteúdo?
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E existem diagramas que mostram que uma criança feliz
desenvolve mais criatividade, empatia, motivação intrínseca e habilidades sociais de que precisará para sua vida
futura?
Os 17 anos em que trabalho com crianças no campo
da educação, todos os livros que li sobre temas educacionais, todas as palestras que ouvi, me deram a crença de que a educação aliada à motivação extrínseca não
produz resultados que buscamos: felicidade, criatividade,
pensamento crítico e muito mais. A motivação extrínseca
ensina a obediência, parece-me que destrói a motivação

intrínseca e obviamente impede o desenvolvimento da
criatividade.
Quando olho para o mundo das crianças que visitam
o Centro de Educação, fica óbvio que elas não precisam
de outra instância, outro local, onde lhes digam o que
fazer, como devem ser e onde são constantemente avaliadas.
Não é geralmente óbvio que nós, humanos, não precisamos de motivação extrínseca para aprender? Ou uma
mãe ordena que seu filho fique quieto e diga “A” 100 vezes para que finalmente aprenda a falar? Somos humanos
capazes de andar apenas porque os pais nos pediram e
avaliaram nossas habilidades de caminhada mensalmente? Pessoalmente, posso dizer com certeza que tudo o que
sei e posso fazer e tudo o que tive com sucesso até hoje,
aprendi e fiz por motivação puramente intrínseca. Tudo
o que fui forçado a aprender na escola esqueci-me há 40
anos. Tudo o que aprendi por interesse próprio sei até
hoje ... para escrever, por exemplo ... mas, por outro lado,
por exemplo, posso extrair raízes apenas de plantas, não
de números. Mesmo que 4 professores diferentes tenham
realmente se esforçado em me ensinar ...
Todos nós aqui na Delta Cultura estamos convencidos de que as crianças que visitam o Centro de Educação
(ou todas as crianças do mundo?) precisam, em primeiro
lugar, de reconhecimento, cuidado, autoconfiança e um
ambiente pacífico para se tornarem sociais, e com personalidades criativas. O Centro de Educação também
oferece atividades desportivas, artísticas e culturais que
elas gostam de fazer.
Neste relatório, também gostaria de dar uma breve visão da minha motivação pessoal e puramente intrínseca
para este trabalho. É claro que gosto do que faço, mesmo
que algumas coisas me estressem e me desgastem, tenho

Oliver
(participante 16 anos)
Comecei a ir ao
Centro quando
tinha 6 anos e
digo que não há
lugar no mundo
que se compare
à Delta. O Centro
é o único lugar que conheço onde não há absolutamente exclusão social. Todos somos
iguais. Delta é simplesmente o melhor lugar
do mundo.
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um forte impulso que está comigo há muito tempo. Gostaria de explicar essa unidade com um extrato de um
livro de Arno Gruen (Against Cold Rationality), que expressa exatamente o que sinto e penso sobre esse assunto:
“Logo que aprendemos a falar, aprendemos a ser obedientes e racionais. Mas é uma racionalidade fria que
aliena nossa vida e aniquila nosso mundo. Gradualmente, recuperamos nossos sentimentos, deixámo-los desaparecer, e perdemo-nos a nós mesmos. Não somos livres
no mundo moderno, embora pensemos que somos.
Passamos voluntariamente de uma dependência para a
seguinte. São as restrições de uma sociedade racionalizada que são gerenciadas e controladas anonimamente.
Mais e mais pessoas são presas em um círculo vicioso de
obediência, violência, terror e racionalidade fria. Nossa
racionalidade desumana mergulhará nosso mundo no
abismo se não nos opusermos e revertermos esse desenvolvimento ... ”
É claro que essa é minha motivação pessoal e minha
maneira de ver o mundo, mas como eu sou o Gerente
do projeto, o Centro de Educação também se opõe, volta
atrás e cria um mundo melhor. Estou convencido de que
é possível.
Para terminar, gostaria de agradecer sinceramente a
todos os patrocinadores e doadores. Sem o vosso apoio,
tudo o que é descrito neste relatório não existiria. Sem
o vosso apoio, as centenas de crianças não teriam uma
“Delta” ao qual chegariam com alegria e entusiasmo todos os dias. Convido cordialmente todos que leram este
relatório, e que gostaram, de nos visitar. Nenhum relatório, foto, vídeo ou diagrama pode substituir as impressões pessoais do Centro de Educação. O Centro é animado e a vivacidade não pode ser retratada, mas apenas

experimentada. Também é muito mais fácil discutir pessoalmente a motivação intrínseca e extrínseca, o significado ou a falta de sentido da obediência ... É por isso que
estamos sempre abertos e ficamos felizes com cada visita.

Romila
(participante 16 anos)
O Centro é um
lugar para onde
sempre vou com
grande motivação, porque é um
lugar onde eu rio
muito e onde sou sempre feliz. O Centro é
um lugar onde não há desigualdade, um
lugar onde todos respeitam todos ... é um
dos melhores lugares do Tarrafal. No centro
em que estudo, jogo futebol, passo bons
momentos com meus amigos e também
com voluntários do exterior.
Às vezes minha mãe não me deixa ir ao
Centro ... isso me deixa muito triste e às
vezes até choro ... o Centro é meu segundo
lar. Sim.
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INFORMAÇÃO GERAL SOBRE AS
ATIVIDADES DO CENTRO
OS PROGRAMAS DIÁRIOS

Sala de Música com aulas de bateria, guitarra e ba-

tucada.

Como mencionado anteriormente, os programas não
alteraram de 2018 para 2019. Somente alguns (TPC e aulas de reforco) mudaram a forma de serem trabalhadas
(descritas abaixo). Os differentes espacos/salas 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 Informática com aulas de informática duas
vezes por semana para todos os participantes e acesso
gratuito à internet nos horarios livres.
Jardim de Infância. Existe uma sala designada 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 Línguas com aulas de Inglês, Francês e Portu-

guês 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)
Para além dos programas e atividades, a DCCV organiza eventos educativos, sociais e desportivos, principalmente nas férias trimestrais escolares. O acampamento
anual no final do mês de Julho é um dos maiores destaques para muitos participantes.
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DCCV E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ONU
Um exemplo de uma dessas atividades realizadas sobre o objetivo número 14 da ONU – Vida na água – está
ilustrado na sequência das fotos asima.

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.
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DCCV E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
Desde a existência do Centro de Educação, a DCCV luta
pelos direitos das crianças de muitas formas. Aqui estão
alguns exemplos do que a DCCV fez em relação à defesa
dos direitos das crianças:

Muitas foram as denúncias de professores que usavam
castigo corporal que a Delegação local do Ministério da
Educação recebeu por parte da DCCV. Ainda não mudou
muito.
Foi assim que em Novembro de 2019 que a DCCV
escreveu uma carta aberta, assinada por todos os educadores da DCCV, ao Ministério da Educação, afirmando
que o castigo corporal ainda está acontecendo nas escolas
públicas do Tarrafal, que crianças que reprovaram algumas vezes de ano foram todas agrupados em uma sala
(exclusão), que denominaram de “Sala dos Especiais”
(descriminação) e que há professores dando aulas de reforço pagos aos seus alunos, o que é ilegal de acordo com
a Lei do Sistema Educativo de Cabo Verde.
A carta teve fortes repercussões. O Gerente do projeto
foi entrevistado pela rádio nacional, a televisão cobriu a
história e os jornais online relataram.
A carta inicializou as discussões nas redes sociais,
principalmente no Facebook. Triste o suficiente, houve
muitos comentários elogiando a violência como uma
ferramenta educacional. Até os professores argumentaram dessa forma. A Delegação local do Ministério da
Educação não gostou e pediu ao DCCV para nomear as
crianças que contaram à DCCV sobre castigo corporal.
A DCCV não os nomeou preocupado com o fato de que
isso poderá trazer represálias contra essas crianças na

No dia 20 de Novembro, o DCCV (Dia Internacional

dos Direitos da Crianças) produziu um pequeno vídeo-documental com alguns participantes. Pode ser
visto aqui: https://www.facebook.com/deltacultura/
videos/1081424815526355/
Uma pintura mural no Centro dedicado aos Direitos
das Crianças.
Uma das principais lutas é a luta contra o castigo
corporal nas escolas públicas do Tarrafal, que infelizmente ainda é muito comum. Foi em 2012, quando
a DCCV escreveu um Relatório Sombra paralelo ao
Comité dos Direitos Humanos que estavam examinando Cabo Verde naquele ano. A punição corporal
e as relações sexuais entre professores e alunos foram
as questões abordadas pelo DCCV nesse relatório. O
relatório final da ONU mencionou essas questões e
levou o governo Cabo-verdiano a tomar medidas para
evitar essas desvantagens. Infelizmente, não mudou
muito desde então. As crianças ainda sofrem punição
corporal, como costumam contar aos educadores da
DCCV.
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escola. Além disso, alguns professores ficaram zangados
com a DCCV e começaram a pedir aos pais para não enviarem seus filhos para o Centro. Um fato que a DCCV
estava ciente de que aconteceria, mas decidiu tomar essa
medida de qualquer forma.
Muito positiva, foi a reação do Ministério da Educação. Algumas semanas após a publicação da carta, o Inspetor Geral do Ministério de Educação visitou o Centro e
mostrou seu total acordo com a medida, explicando que
a punição corporal cometida pelos professores é proibida por lei, que os professores que praticam tal violência serão suspensos e que, para denunciá-los, basta ter a
suspeita de que eles estão perpetuando tal ato. Nenhuma
prova é necessária, pois é o trabalho da inspeção encontrar essas provas. Além disso, os nomes das crianças não
precisam ser mencionados. Ele prometeu que o Ministério acompanhará os casos denunciados pela DCCV.
Esta reunião mostrou claramente que a DCCV fez a
coisa certa ao publicar esta carta e nos dá ainda mais força para lutar pelos direitos das crianças.
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A EQUIPA E OS VOLUNTÁRIOS
A EQUIPA EM 2019

A pergunta que foi feita a todos os funcionários este
ano foi: Porquê que achas que a Delta Cultura é importante para a comunidade do Tarrafal? Veja as respostas
abaixo:
Total dos funcionários a tempo inteiro em 2019: 15
Feminino: 8 / Masculino: 7

Em Setembro de 2019 mais uma pessoa foi empregada:
Kátia Soares. Ela está a trabalhar na Relações Publicas,
Marketing Digital, Coordenação dos Voluntários e diretamente envolvida no trabalho com as crianças.

FLORIAN, Gerente do Projeto/Treinador de
Futebol

GILSON, Coordenador de Programas

O projeto é importante porque existe desigualdade social, desigualdade de género,
fraca consciencialização sobre os problemas
que o mundo enfrenta (alterações climáticas, crises dos refugiados, etc.) e na minha

opinião muito pouco pensamento critico.
MARISA, Administradora e Diretora Cultural
O Centro de Educação Delta Cultura é o único
projeto social no Município do Tarrafal que
ajuda as crianças e jovens a desenvolverem
as suas competências nas mais diversas
áreas.
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A Delta Cultura é importante porque é o
motor da mudança que se precisa para o
desenvolvimento. Tarrafal ainda continua
presa a ideologias ultrapassadas, e precisa de pessoas capazes de refletir sobre os
problemas e encontrar soluções. Pessoas
com autoconfiança, respeito, pensamento
crítico, liberdade mental, responsabilidade e determinação em ser a mudança que
Tarrafal precisa. A Delta Cultura desenvolve essas competências com as crianças do
Tarrafal.

MARIANA, Coordenadora do Jardim de
Infância

SUZETE, Professora de Informática
O Centro é importante porque ajuda centenas de crianças e jovens em diferentes
áreas. O Centro oferece aos mesmos a
possibilidade de desenvolverem os seus
potenciais.

Brincar é fundamental na vida das crianças e a Delta Cultura permite às crianças
brincar e aprender ao mesmo tempo.
CUTCHINHA, Educadora/Treinadora de
Futebol

SAMIR, Educador

O Centro é importante em diversos aspetos. Somente no Centro as crianças são
livres a escolher o que querem fazer. No
Centro a aprendizagem e a exploração
do mesmo não têm preço, nem classificação. As crianças têm contato com
outras culturas e isso faz com que elas
vejam a relevância das mesmas.

O Centro é importante porque oferece às
crianças e jovens a oportunidade que eles
não dispõem em nenhum outro lugar e
é um dos poucos lugares onde eles são
todos tratados de forma igual independentemente das suas condições sociais.
MAI, Cozinheira
O Centro ajuda as crianças a desenvolverem, o que faz uma diferença enorme no
Tarrafal porque permita que muitas portas se abram para essas crianças. Muitas
crianças já aprenderam muito no Centro.

JASSICA, Educadora/Treinadora de
Futebol
O Centro é importante para a comunidade porque é o único lugar onde as crianças podem fazer o que gostam. Dessa
forma previne-os de muitas influências
negativas como o consumo de drogas,
prostituição, exploração infantil, etc.

SUSANA, Encarregada de Limpeza
O Centro é o único lugar no Tarrafal que
verdadeiramente cuidas das crianças e
jovens do Tarrafal.

NENÉ, Educador/Treinador de Futebol
O Centro mudou Tarrafal muito desde a
sua abertura em 2004. O Centro transmite conhecimento e oferece oportunidades.

KÁTIA, Relações Publicas/Coordenadora
de Voluntários
O Centro é o único lugar do Município
onde as crianças podem brincar, estudar e
aprender livremente e de forma segura ...
liberdade para ser e estar

ZITO, Educador/Treinador de Futebol
Delta Cultura é importante porque aborda os problemas sociais, a educação e
procura sempre resolver os problemas
que as crianças do Tarrafal enfrentam. O
Centro é um espaço seguro e de aprendizagem para muitas crianças e jovens
durante os seus tempos livre e não preparação para suas vidas futuras.

Para além das pessoas mencionadas acima,
tem mais dois guardas empregados.
Numa reunião de equipa no final de 2019
todos os funcionários e voluntários foram
perguntados para descreverem a Delta em
uma palavra. Algumas respostas forma: advocacia, mundo, amizade, família, Liberdade,
oportunidade, mudança social ...
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OS VOLUNTÁRIOS EM 2019
O número de voluntários recebidos em 2019 foi um bocadinho maior (10) do que em 2018 e também houve
mais voluntários masculinos do que em 2018. Ambos os
factos se devem a um grupo de escuteiros Portugueses
(12 no total – 8 raparigas 4 rapazes) que visitaram o Centro por 10 dias em Agosto de 2019.
A duração média de estadia dos voluntários em 2019
foi de 38 dias. Um número um bocadinho abaixo dos
anos passados, devido ao grupo de escuteiros que ficaram por 10 dias. Normalmente os voluntários internacionais tem uma duração mínima de estadia de 2 meses.
Desde Setembro de 2019 temos tido dois voluntários
locais trabalhando com a DCCV. Um nos treinos de futebol e a outra no Jardim de Infância.
Significativa é a diferença entre voluntários femininos
e masculinos: mais de 70% são voluntários femininos.
Total de Voluntários em 2019: 37
Feminino: 26
Masculino: 11

importante não julgar alguém pelos sentimentos que tem, uma vez que o facto de gostar de
meninas ou meninos não altera em nada as
qualidades de alguém, sendo que essa opção
não define se alguém é boa ou má pessoa. Explicamos também que esta situação deve ser
vista como uma coisa normal porque somos
todos diferentes e não temos que gostar todos
das mesmas coisas. A criança em questão voltou a insistir que ser gay era ser anormal e feio
porque há coisas que só as meninas fazem.
Novamente, tentamos explicar que gostar de
meninos em vez de meninas ou vice-versa não
é algo que escolhemos, mas que pode acontecer a qualquer pessoa, dissemos que era algo
que podia acontecer com ela e que se deveria
colocar no lugar do outro para tentar perceber
que não ia gostar que alguém fizesse estes comentários desagradáveis sobre ela. Na altura,
ficou pensativa e foi-se embora.

História contada
pela Helena
(voluntária de
Portugal)
Partilhei o meu projeto de voluntariado com um voluntário homossexual. A
situação em causa
não é ainda bem aceite na Cidade do Tarrafal,
o que faz com que não recebam muito bem as
diferenças na orientação sexual de alguém.
Presenciei várias atitudes discriminatórias ao
meu colega por parte de algumas crianças,
jovens e adultos. Numa situação em particular, uma criança dirigiu-se a mim e disse-me
que o voluntário em questão devia ir embora
da Delta porque a Delta não era um sítio para
gays, acrescentou ainda que não gostava dele
apenas por essa razão, afirmando que ele dançava como as meninas e que os meninos não
podem dançar da mesma forma. Juntamente
com outra voluntária tentamos explicar que é

Dias mais tarde, no último dia do voluntário na
Delta, a criança dirigiu-se a ele e pediu desculpa
pelo que disse sobre ele, dando-lhe um enorme
abraço de despedida.
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CANDAM
Carlitos Varela, mais conhecido como Candam, nasceu
em 1986 no Tarrafal. Ele foi um dos primeiros participantes quando a Delta Cultura iniciou suas atividades
em 2002. Naquela época, ainda não havia um Centro de
Educação construído. Havia apenas cerca de 100 crianças
jogando futebol. Um deles era Candam. um guarda-redes muito talentoso.
“Eu não sabia nada sobre a vida naquela época”, diz
Candam, “foi com a Delta Cultura que comecei a aprender como encarar o mundo. Foi a Delta Cultura, principalmente Florian e Marisa, quem me mostram o quão
importante são as pequenas coisas da vida ... considerando que eles começaram apenas com 6 bolas ... e vê o
que elas construíram passo a passo. Eles sempre foram e
são um exemplo para mim de como você pode alcançar
grandes objetivos com muito pouco dinheiro inicial. ”
Quando o Centro de Educação foi construído em
2004, Candam foi um dos participantes que ajudou onde
quer que pudesse. Especialmente ao consertar os telhados mal feitos, Candam foi uma grande ajuda. “Ajudei
a misturar cimento e muitas outras coisas. Eu aprendi
muito naquela época.”
Depois de se voluntariar na Delta Cultura como treinador por alguns anos, Candam foi contratado quando
terminou a escola em 2005. “Na Delta Cultura, eu era
jogador de futebol, voluntário, funcionário. Eu prati-

camente passei meu tempo livre na Delta Cultura. Frequentemente íamos para casa apenas à noite. Como
trabalhador, eu tinha muita responsabilidade na Delta
Cultura. Às vezes eu sentia que até era demais, mas todo
mundo na Delta Cultura me dava a sensação de que era
capaz de assumir essa responsabilidade ... e eles estavam
certos.
Em 2007, Candam recebeu uma bolsa de estudos para
uma formação profissional na área de optometria em
Portugal. Foi quando ele saiu da Delta Cultura. “De alguma forma, é engraçado quando penso na Delta Cultura”,
lembra Candam, “porque eu só tinha bons momentos
naquela época e eu realmente queria morar lá e ficar na
Delta Cultura para sempre. Foi só depois que saí quando

16

è

HISTÓRIAS QUE VALEM SEREM CONTADAS
soube que a vida também pode ter tempos difíceis. Mas
com tudo o que aprendi na Delta Cultura, pude passar
por esses tempos difíceis.
Candam terminou seu curso em Portugal e trabalhou
nesta área por um tempo. Mas em 2012 ele teve a chance de jogar como guarda-redes no Luxemburgo. Além
de ganhar um pouco de dinheiro como guarda-redes, a
equipa de futebol local lhe deu trabalho numa empresa
de telecomunicações. É lá que Candam vive hoje com sua
esposa e dois filhos.
Para finalizar esta história, citamos a mensagem de
Candam que ele enviou quando lhe pedimos que nos
falasse sobre seu tempo na Delta Cultura: “Na Delta
Cultura, aprendi tudo o que sou hoje. Eu sempre falo
com muito orgulho dessa associação, principalmente de
Florian e Marisa, que eram como pai e mãe para mim.
Hoje eles são uma referência na minha vida. Acredito que a Delta Cultura teve tanto sucesso nos últimos
anos porque ninguém lá trabalha apenas por dinheiro. Eles querem ver crianças e jovens felizes no Centro
... Eu podia falar por um mês sobre a Delta Cultura,
porque lembro de todos os detalhes. São lembranças
maravilhosas ... por exemplo, quando construímos um

forno para queimar os ladrilhos que fabricamos quase a
noite toda ... Espero que todos possam ver que eu estava
muito feliz na Delta Cultura e que sou uma pessoa feliz
hoje porque eu estava feliz naquela época. Um grande
abraço a todos que lerem essas falas e um abraço especial a Marisa e ao Florian.”

Tayrine
(participante 11 anos)
Uma das atividades
na sala de arte era
sobre o perdão.
Aqui está o que
Tayrine, que gosta
de ir à sala de arte,
escreveu e projetou:
“Perdão. Ontem, Ana falou mal da Soraya. Hoje
Ana procurou a Soraya e pediu que ela a perdoasse porque estava falando mal dela. Soraya
disse que a perdoava e Ana ficou feliz.
Temos que perdoar um ao outro.
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PROJETO PHOTOVOICE “DIFERENTES MAS IGUAIS”
As voluntárias Helena e Carolina, juntamente com alguns jovens do Centro, realizaram uma incrível série de
fotos alusivas ao tema da Igualdade retratando alguns

subtemas como o respeito, a tolerância, solidariedade e
diversidade. As fotos encontram-se expostas no Centro e
em alguns pontos estratégicos e restaurantes do Tarrafal.
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AS REUNIÕES ANUAIS DA DCCV
Durante o ano são realizados diferentes tipos de reu-

Aqui estão os resultados mais importantes das duas
principais reuniões em 2019:
 A partir do ano letivo de 2019/2020, cada educador é
responsável por uma certa quantidade de participantes. O número de participantes de cada educador varia conforme a escolha dos participantes para ser seus
responsáveis. As principais tarefas dos responsáveis:
Monitorar o desempenho escolar dos participantes
para tomar medidas (aulas de reforço) com antecedência.
Conhecer o histórico social da criança (insira os dados na base de dados da DCCV)
Monitorar a presença da criança no centro e tomar
medidas (visita domiciliaria) caso necessário
Discutir questões sobre a criança nas reuniões da
equipa
A ideia de dar apenas 15 minutos de tutória por vez
- uma medida que foi tomada em 2018 - ainda não
pôde ser avaliada, pois nem todos os educadores cumprem esse tempo.

niões de equipa: Reunião sobre os participantes de
duas em duas semanas para analisar: desempenho
escolar, presença no Centro, visitas domiciliárias, etc.
Reunião de planeamento das atividades uma vez por
mês.
Duas grandes reuniões que levam alguns dias. Uma
antes e uma depois das férias de verão. Na reunião antes das férias fazemos uma análise geral do ano transato e tentamos encontrar soluções para os obstáculos
encontrados. E na reunião depois das férias preparamos o novo ano letivo.
Estes são todas reuniões regulares. Para além desses,
são convocadas reuniões sempre que necessário, algumas
vezes com a equipa toda e algumas vezes só com as partes
envolvidas. Por exemplo, quando novos voluntários chegam, só a Coordenadora dos Voluntários e o Gerente do
Projeto se reúnem com os voluntários.
A base de dados que a DCCV cedeu em comissão e
está em uso desde 2018, provou ser muito útil. O desenvolvimento da base de dados ainda se encontra em progresso. A DCCV solicita regularmente aos dois engenheiros de software expansões e melhorias.
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“DELTA NA ZONA”
Desde Setembro de 2018 que a equipa do Centro vai a
comunidades à noite uma vez por mês. Denominado de
“Delta na Zona”. Cada mês nos escolhemos uma das vilas
da cidade. A equipa – muitas vezes junto com o grupo
de batuco – apresenta o trabalho da Delta Cultura com
fotos e vídeos.
Também há um jogo de perguntas e respostas, maioritariamente perguntas sobre a DCCV ou o tema do mês
(veja as Atividades do Centro). Há um pequeno prémio
para cada resposta correta. São esses jogos e o Batuco que
atraem pessoas para as ruas. A equipa usa essa oportunidade para falar com as pessoas sobre alguns temas relevantes como por exemplo, o mencionado acima, abuso
corporal contra crianças nas escolas.

Uma pequena história da ‘Delta na Zona” contada
pelo Gerente do Projeto:
Foi durante o jogo de perguntas e respostas sobre a
DCCV, e a pergunta era “qual é a visão da DCCV”? Havia
um belo casaco Adidas como prémio. Uma criança veio
até mim e me perguntou qual era a resposta correta. Normalmente, não dizemos a ninguém as respostas corretas,
mas vendo a esperança nos olhos daquela criança em
ganhar o casaco, sussurrei-lhe em seu ouvido: “erradicar
com a pobreza através da educação”. Eu tive que o repetir
algumas vezes, então a criança subiu animadamente para
o palco, pegou o microfone e disse totalmente convencido: “erradicar a pobreza através da acusação!”
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GILSON
Gilson tem 28 anos e é Coordenador de Programas no
Centro de Educação Delta Cultura. Mas a sua jornada
com a Delta Cultura começou anos atrás, quando ele
tinha cerca de 10 anos. Naquela época, a Delta Cultura
nem era uma organização fundada, com qualquer infraestrutura própria adequada. Ele participou dos treinos de futebol, nos sub-11, que eram realizados duas vezes por semana, todas as manhãs, em um espaço aberto
e empoeirado, onde o Mercado Municipal foi construído
agora. A paixão de Gilson sempre foi o futebol. “Fazer
parte dos treinos de futebol foi muito emocionante para
mim”, ele confirma, “e ter a oportunidade de realmente fazer o que eu amava foi muito especial e único para
mim”.
Quando o Centro de Educação Delta Cultura foi
inaugurado em 2005, Gilson continuou seus treinos de
futebol, mas também fazia os seus deveres de casa no
Centro. “Naquela época”, diz Gilson, “minha visão sobre
a Delta Cultura não ía além da ideia de que o Centro era
um lugar onde crianças e jovens podiam simplesmente
jogar e desenvolver suas habilidades futibolisticas. E adorei esse sentimento associado à oportunidade que vi de
me tornar um jogador profissional. Naquela época, era o
meu maior sonho. Todo dia de treinos, eu me levantava
empolgado da cama cedo para ir aos treinos. ”
Gilson lembra que ele era um garoto muito tímido
e quieto. “No futebol, encontrei uma maneira de me
expressar com algo que adoro fazer. Devo admitir que
naquela época eu não sabia realmente o que era a Delta
Cultura.
Quando Gilson terminou o ensino médio, ele estava
jogando nos sub-21 e jogar futebol era tudo o que ele
queria fazer. Ir para a universidade não era seu principal
plano, pois sabia que teria que desistir dos treinamentos
de futebol da Delta Cultura, pois a universidade estava
localizada muito longe de sua comunidade.
“Mas, como muitas outras crianças, eu não podia escolher fazer o que queria ou gostava. Eu tive que seguir o
caminho que minha mãe esperava de mim.
Então, Gilson foi para a Universidade da capital para
estudar inglês, a única coisa que ele gostava além de jogar
futebol. No começo, ele até tentou continuar os treinos,
vindo da capital todas as sextas-feiras. Mas logo ele per-

cebeu que era muito difícil, pois a distância era longa e
os custos altos. Então ele acabou desistindo e se concentrando mais em seus estudos.
Sua paixão por essa língua o fez se formar com sucesso na Universidade depois de 3 anos. “Não só tive sucesso
na universidade, mas também ampliei meu horizonte ...
minha maneira de ver o mundo mudou e desenvolvi um
pensamento muito único e crítico durante o meu percurso universitário.”
Depois da universidade, Gilson voltou ao Tarrafal. Foi
à noite, na praça principal do Tarrafal, onde conheceu
Florian, fundador da Delta Cultura e gerente de projetos, que nunca teve a chance de conhecer adequadamente
enquanto participava da Delta Cultura. Sempre que se
encontravam após essa primeira vez, compartilhavam espontaneamente suas idéias sobre o mundo, sobre a educação em geral e em Cabo Verde.
Quando Florian conseguiu financiamento para contratar mais um funcionário, Gilson e seu inglês perfeito o
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fez ganhar a oferta de emprego. Florian está convencido
de que foi a decisão perfeitamente correta, pois as idéias
de Gilson se encaixam perfeitamente na visão e missão
da Delta Cultura. “Definitivamente, foi um sentimento
de voltar para casa, onde recebi o reconhecimento, o
apoio, a atenção que precisava na minha infância e, ainda
mais importante, o respeito e o reconhecimento pelo que
gostava de fazer.”
No primeiro ano, Gilson trabalhou como Coordenador de M&A, mas após um ano tornou-se Coordenador
de Programas. Um papel que ele desempenha até hoje.
Além disso, graças à sua fluência em inglês, ele representou com sucesso a Delta Cultura em vários eventos
internacionais. “Os destaques foram a minha participação como jovem líder no Festival Football for Hope 2014
da FIFA no Brasil e quatro anos depois no Festival FIFA
Foundation 2018 na Rússia, como líder de delegação.”
Em 2019, Gilson foi selecionado pela Embaixada dos
EUA como um dos Jovens Líderes Africanos do Mandela
Washington Fellowship (MWF) e ele participou, entre
outros 700 jovens líderes africanos selecionados, de uma
intensa formação em Liderança no Engajamento Cívico.
“Acredito que foi uma conquista que traduz meu compromisso e trabalho no setor de desenvolvimento social
na minha comunidade”.
Foi durante esse periodo que Gilson foi questionado
sobre o papel que a Delta Cultura desempenhou desde a
sua infância até a idade adulta. Sua resposta em resumo:
“Não sei dizer como a Delta Cultura contribuiu para
o meu desenvolvimento pessoal até aqui. Na verdade,
para ser sincero, acho que não posso apontar uma coisa

especificamente, pois foi uma compilação de muitas coisas ao redor da minha vida. Mas uma coisa posso dizer
com certeza sobre minha experiência na Delta Cultura.
Eu certamente fui realmente feliz enquanto jogava futebol na Delta Cultura. E esse é o sentimento que eu acredito que deveria estar no centro de tudo o que alguém
faz e é isso que eu quero proporcionar a essas crianças
com quem trabalhamos - uma oportunidade de simplesmente ser feliz fazendo o que elas gostam e acreditam ...
Se você me perguntar se eu sabia que direção minha vida
tomaria, como qualquer outra criança daquela idade, eu
não sabia. Incerteza e falta de pertença estavam presentes
em minha vida. Mas hoje, olhando para trás, parece que
todos os passos que tomei e todas as decisões que tomei
me levaram a este lugar. Um lugar certo que hoje, mais
do que local de trabalho, posso chamo-o de casa.”

História
contada pelo
Zito (Educador;
Treinador)

idade que também se esforça para ter um bom
desempenho na escola. “Tive que repetir um
ano e, desde então, realmente me esforço para
não fazer mais isso.”, Ele parece se arrepender.
Foi em 2019 quando Nhupretu realizou um dos
seus maiores sonhos: a seleção nacional caboverdiana de sub-16 o convocou para jogar na
capital, Praia.

Nhupretu tem 16
anos. Ele treina com
a Delta Cultura desde 2009. Nhupretu
é um menino muito
dedicado. Ele gosta de jogar futebol, mas ao
mesmo tempo é um dos poucos jovens de sua

“Foi uma ótima experiência”, ele conta, “e me
fez acreditar ainda mais que sou capaz de me
tornar um jogador de futebol profissional um
dia…”
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DADOS SOBRE OS PARTICIPANTES
Desde a alguns anos a DCCV inscreve 250 participantes
para os programas diários. infelizmente existe uma ligeira flutuação durante o ano (aproximadamente 50 participantes deixam de vir e novas são inscritas). As razão
são diversas:
As criancas adoram vir ao Centro. Quando as suas
notas escolares descem ou não obdecem em casa, alguns
pais proibem-os de vir ao Centro, como punição.
O Centro é um bocadinho isolado do centro de cidade. Em 2018 algumas criancas desapareceram na Cidade
da Praia e alguns pais com esse receio não permitem que
seus filhos vão sozinhos ao Centro. Desde entao a DCCV
leva-os de volta a casa de carro.
Alguns pais decidem enviar seus filhos para aulas de
reforço escolar nas escolas (os professores oferecem aulas
remuneradas para seus alunos!)
Inacreditável o suficiente, ainda existem pais que
acham que no Centro as crianças apenas brincam e não
aprendem nada.
As medidas tomadas pela DCCV estão descritas acima (Delta na Zona, um responsável por cada criança).

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
descarregaos 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)
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TOTAL DE PARTICIPANTES INSCRITOS EM 2019

fem. 183
47%

390

masc. 207
53%

O insatisfatório alto número de participantes
masculinos inscritos é devido ao alto número de
jogadores masculinos nos escalões mais altos.
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DIVISÃO DOS PARTICIPANTES POR GÉNERO
E PROGRAMAS EM QUE PARTICIPAM
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Por favor considere que alguns dos participantes diários tambem são participantes dos programas de futebol …

O número dos participantes inscritos aumentou
para 156,68% de 2012/2013 para 2019/2020
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PARTICIPANTES NOS EVENTOS
Total dos participantes nos eventos em 2019:
8912

fem.
2678

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

> 15 anos
1474
8912

< 15 anos
7438

masc.
6234

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.

DESENVOLVIMENTO DOS PARTICIPANTES
NO EVENTOS

NÚMERO DOS PARTICIPANTES
DIVIDIDOS POR TIPOS DE EVENTOS
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O número dos participantes aumentou para
125,39% de 2014 para 2019.

Eventos
educacional
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OS PROGRAMAS
Os números aqui são os mesmos que os do ano passado
em 2018, visto que os programas não alteraram.
No total o Centro realizou 3962 atividades educativas em 2019.

Nas aulas de informática são 4 aulas por dia com dife-

rentes escalões (duas vezes por semana cada)
Apoio escolar, atividades artísticas e jogos educati-

vos 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

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)

PROGRAMAS REALIZADOS
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ATIVIDADE POR CRIANÇA
O gráfico abaixo ilustra quantas atividades uma criança
está envolvida durante um ano.
Acreditamos que este seja um dos dados mais importantes e significativos neste relatório. É importante mencionar que para além do trabalho de casa e aulas de reforço,
todas as crianças adoram as atividades e participam por
vontade própria.
Uma criança que participa nos treinos de futebol, atividades artísticas, TPC e aulas de reforço, aulas de informática e eventos educativos e desportivos, está envolvido
em 741 atividades educativas por ano.
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 2019
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NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EM 2019
Eventos
Culturais
47

A DCCV realizou no total 167 eventos em 2019.
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
71
167

Eventos
Educacionais
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Eventos desportivos são principalmente:
Jogos de futebol (jogos amigáveis, jogos da liga e torneios – 157 no total):
Sub-7 (rapazes e raparigas): 11
Sub-9 (rapazes e raparigas): 10
Sub-11 (rapazes e raparigas): 14
Sub-13 (Masculino): 15
Sub-15 (Masculino): 15
Sub-17 (Masculino): 15
Sub-17 (feminino): 22
Sub-19 (Masculino): 15
Sénior Masculino: 17
Sénior feminino: 18
Torneios de Futebol 3(5)

PROGRESSO DO NÚMERO DE EVENTOS
O número de eventos aumentou por 307,32% de 2014
para 2019.
O elevado número é devido ao facto que a DCCV recebeu mais financiamentos para o transporte.
Principalmente para os jogos nos fins-de-semana,
que são um grande incentivo para as crianças. Por isso a
DCCV foca muito na organização desses jogos.

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 (14)
Excursões das crianças do Jardim de Infância (19)
Debates (8)
Campanhas de limpeza na praia do mar (5)
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Eventos culturais são maioritariamente:
Atuações de batuco (39)
50
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FESTIVAL DE BATUCO
Uma vez por ano a DCCV organiza um Festival de Batuco em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal.
Batuco é uma tradição musical composta por canto-batucada-dança praticada maioritariamente por mulheres.
Marisa, a fundadora do grupo de Batuco Delta Cultura,
lembra que quando era criança e não havia eletricidade,
as mulheres se reuniam e cantavam o batuco para a vizinhança. O Festival de Batuco também traz esse espírito.
Muitos grupos de Batuco da ilha reúnem-se para almoçar e atuar à noite na Praça Municipal do Tarrafal. Como
pode ser visto nas fotos, o Festival é muito popular.
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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,

educadores, voluntários) partilham e aprendem entre
si ...
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HISTÓRIAS QUE VALEM SEREM CONTADAS
CARINA
Carina nasceu em 1997. Tinha 15 anos quando começou
a frequentar o Centro de Educação Delta Cultura, e faz
quatro anos desde então.
“Tenho tantas boas lembranças desses 4 anos ... as melhores têm a ver com futebol!”
Carina cresceu no interior do Tarrafal. Ela morava
com a avó e muitos primos. A família tinha poucos recursos financeiros e sempre foi um problema pagar o
transporte escolar.
Então a família encontrou uma madrasta para a Carina e ela foi morar na cidade de Tarrafal. “Minha vida ficou mais fácil”, lembra Carina, “não precisava mais pagar
o transporte escolar e conheci a Delta Cultura. Desde o
início, todos me trataram bem no Centro. Os educadores
me ajudaram onde quer que pudessem. Eu tinha que trazer meus testes aa escola para que eles soubessem onde
eu precisava de apoio. Eles realmente se importam com
você. É por isso que todas as crianças e jovens gostam de
ir ao Centro.”
Carina foi uma das participantes que frequentava o
Centro todos os dias e sempre dava o seu melhor em
qualquer programa em que participava. Foi por isso que
foi escolhida como uma das 4 participantes a participar
no Festival streetfootballworld 2016 em Lyon. “Até hoje,
essa foi a minha melhor experiência. Graças à Delta Cultura, realizei meu sonho de conhecer a França. Foi maravilhoso conhecer pessoas de tantas culturas diferentes ...

Mas não foi só a França que eu conheci graças ao futebol.
Tivemos muitos jogos nos finais de semana, em lugares
da minha ilha natal que eu nunca tinha visto antes. E
quando vencemos o campeonato regional, também jogamos em outras ilhas. ”
Carina terminou a escola em 2017. Seu plano era estudar na capital. Ela sonhava em se tornar uma advogada.
Infelizmente, porém, a situação financeira da sua família
não lhe permitiria realizar esse sonho. Ela ficou alguns
meses no Tarrafal, mas logo decidiu sair. “Não há emprego no Tarrafal, e além da Delta Cultura, não há o que
fazer. Então comecei a desmoralizar e decidi ir ter com a
minha mãe que mora em uma ilha diferente, a Boavista. ”
Como esta ilha é um lugar mais turístico, há mais emprego. Carina trabalhou em alguns hotéis e restaurantes
e hoje ela tem um emprego num posto de gasolina local.
“Não pretendo ficar na Boavista ou em Cabo Verde
pelo resto da minha vida. Eu adoraria ir para a Europa,
morar com meu pai, talvez fazer meu próprio negócio e
sempre ter minha mãe do meu lado. Espero que com a
ajuda de Deus, minha família e amigos sejamos capazes
de concretizar isso.”
Quando a Carina é questionada sobre a importância
do Delta Cultura em sua vida, ela começa por responder:
“A Delta Cultura fez muitas coisas para mim. Fiquei tão
feliz quando pude ir ao Centro. Eu realmente só tenho
boas lembranças do meu tempo lá e estou muito grato.
Se eu pudesse, apoiava a Delta Cultura, mas infelizmente
minha situação de vida não permite ... A Delta Cultura
está sempre em meu coração.”
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RESUMO
OS MAIS SIGNIFICATIVOS NÚMEROS
POSITIVOS E SUCESSOS DA DCCV
E DO CENTRO EM 2019

Uma criança participou em 741eventos educativos e

desportivos em 2019.
Em junção aos programas regulares (diários ou semanais), a DCCV organizou e realizou 167eventos educativos, desportivos e culturais em 2019.
A DCCV, principalmente através das equipas femininas, participou no empoderamento feminino e igualdade de género.
A DCCV, principalmente com a Carta Aberta para
o Ministério de Educação mencionado acima, está
constantemente lutando a favor dos direitos das
crianças.

Os depoimentos, principalmente dos participantes,

provam que o Centro é um espaço seguro onde participantes podem desenvolver suas habilidades.
Aumento dos participantes:
Participantes inscritos para programas regulares:
156,68% aumentou de 2012/2013 (152) para
2019/2020 (390).
Participantes dos eventos: 125,39% aumentou de
2014 (3954) para 2019 (8912)
No total o Centro realizou 3962 atividades educativas
em 2019.
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APRENDIZAGENS
O Centro de Educação continua no seu 17º ano como
um local seguro e muito popular para as crianças e jovens do Tarrafal.
É claro que sempre existem obstáculos e espaço para
melhorias, mas a DCCV trabalha constantemente para
resolver problemas e melhorar em todos os aspetos.
Alguns problemas dos últimos anos, como pais/encarregados de educação proibirem as crianças irem ao
Centro por causa de notas baixas na escola, persistem,
mas melhoraram graças às medidas que a DCCV tomou:
Contato mais próximo com os pais/encarregados de
educação
“Delta na Zona”
Base de dados da DCCV, onde o histórico de registro e cancelamento de registro das crianças pode ser
rastreado.

pressão dos colegas etc.) ... A solução seria tornar-se uma
escola privada gratuita… o sonho de muitos educadores
do Centro.
O trabalho com voluntários do exterior mostrou benefícios e também trouxe obstáculos. Mas obviamente
os benefícios predominam fortemente. Isso também se
deve a uma melhor preparação dos voluntários por meio
de nossa organização parceira “Para Onde”, em Portugal.
Nenhum problema ocorreu com os voluntários locais.
A carta aberta acima mencionada ao Ministério da
Educação teve um impacto negativo (os professores e a
Delegação do Ministério de Educação do Tarrafal ficaram zangados com a DCCV), mas foi necessário e melhorou o relacionamento com o Ministério da Educação.
Citando o Inspetor do Ministério: “as escolas e instituições como a Delta Cultura TÊM que trabalhar juntas…”
É desejo de todos os educadores e responsáveis continuar a luta contra o castigo corporal nas escolas públicas,
apesar de possíveis consequências negativas ... as consequências para as crianças espancadas são graves demais
para enfiarmos a cabeça na areia.

Para alcançar os objetivos ainda melhor, seria necessário trabalhar mais horas com as crianças, levando em
consideração que as crianças ficam apenas 3 horas por
dia no Centro. O resto do dia, muitos dos participantes
passam em ambientes violentos na escola (professores
ainda espancam crianças) em casa (pais espancam seus
filhos por mau comportamento) e nas ruas (bullying,
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IMPRESSÕES DO CENTRO
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Wilson
(participante 11 anos)

Mana
(participante 15 anos)

Eu moro com a
minha avó e ela
teve muitos problemas comigo,
porque eu estava
sempre nas ruas
com meus amigos e não ouvia suas ordens.
Então eu comecei a ir para o Centro e as coisas mudaram. Aqui aprendi muito e adoro
estar no Centro. Eu odeio os dias em que não
há atividades no Centro ... eu só fico em casa
sem nada para fazer ...

Antes de vir para
o centro, minha
mãe me espancava todos os dias,
porque eu andava
sempre nas ruas
de Tarrafal fazer coisas estúpidas. Agora eu
tenho um lugar maravilhoso, onde passo
meu tempo livre fazendo coisas que gosto de
fazer. Sou muito grato por todas as oportunidades que a Delta Cultura está me dando.
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No início do ano letivo, Janício foi para a escola, mas depois desistiu. Ele também começou
a vir para o Centro no início do ano letivo, mas
começou a aparecer de maneira muito irregular. Foi quando eu fui falar com a mãe dele ...

História contada
pelo Florian
(gerente de
projetos)

No momento, a situação é como era no ano
passado: Janício vem ao Centro de vez em
quando, mas também o encontro muito no
café onde tomo meu café depois do trabalho.
Converso muito com ele e tento convencê-lo a
vir ao Centro com mais frequência e a participar dos programas.

Janício tem 13 anos
e mora com a mãe,
o pai e 3 irmãos. Ele
é uma das crianças
que sempre fica vagueando pelas ruas durante o dia, procurando
turistas para pedir dinheiro e comida.

Como sua mãe confirmou, o comportamento
de Janício melhorou desde que ele foi ao Centro. Há pouco tempo, ele andava regularmente
na delegacia de polícia ... perseguindo turistas,
brigando com outras crianças ... “Pelo menos
não preciso ir à delegacia para buscá-lo mais”,
resume a sua mãe.

Para mim, não está totalmente claro por que
sua mãe não está cuidando dele. Quando fui
falar com ela, ela disse que não há nada que
ela possa fazer, porque ele sempre faz o que
quer ... Seu pai não está interessado na vida de
seus filhos, ele bebe muito e se envolve muitas
vezes em brigas de rua.
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História contada
pela Mariana
(coordenadora de
jardim)

transmitir boas noções de poupança, reutilização de materiais e criatividade às crianças.
Quando as crianças se aperceberam que eu
guardava todo o tipo de “lixo”, começaram a
juntar coisas em casa para trazer, afirmando,
contentes “é para a Mariana fazer jogos no Jardim!”.

Devido às alterações climáticas e
todas as questões
ambientais com que
somos deparados
diariamente, torna-se cada vez mais urgente
transmitir às crianças a empatia para com a
natureza e o meio que nos rodeia. Infelizmente
na cidade do Tarrafal ainda não se faz reciclagem, mas muita gente reutiliza vários materiais
em casa. É também uma cidade em que encontramos muito lixo, tanto nos bairros como nas
praias, sendo urgente todo o tipo de sensibilização.

Houve um dia que fizemos máscaras com caixas de ovos, a partir daí 3 ou 4 crianças trouxeram-me caixas de ovos. Ontem, duas crianças
chegaram ao Jardim de Infância com um saco
cheio de pauzinhos de madeira de gelados.
Contaram-me, orgulhosos, que estiveram
no campo de futebol no dia anterior, e que à
medida que as pessoas iam comendo gelados
e deitando o pauzinho para o chão, eles iam
apanhando tudo para trazer para eu fazer jogos.
Uma mãe de uma criança, numa reunião, disse
que o filho passa o dia a apanhar lixo para trazer, que a “obriga” a apanhar paus de gelado do
chão e que, na sua loja, pede-lhe para despejar
os caixotes de papelão para trazer para a Delta
Cultura.

No Jardim de Infância, adoro trabalhar com
todo o tipo de lixo, fazer jogos, brinquedos,
trabalhos manuais, reaproveitar caixotes para
guardar jogos, aqui inventamos tudo! Assim,
estamos não só a economizar recursos de forma sustentável, como também a reutilizar e
dar vida a materiais considerados lixo. Pode-se
afirmar que grande parte dos jogos educativos
do Jardim de Infância são feitos a partir de materiais reciclados e, assim, estamos também a

Começámos a brincar com a situação diariamente, e hoje em dia muitas crianças trazem
todo o tipo de materiais e, quando vêem que
estamos a utilizar os materiais que trouxeram,
sentem-se felizes e orgulhosos.
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TESTEMUNHO
Julião Moreira Evangelista Barros
Inspector Geral da Ministério de Educação em Cabo Verde
Em cumprimento das minhas
atribuições profissionais, trabalhei nas instalações da Delta Cultura, em Achada Tomás, Tarrafal,
com a sua Equipa de colaboradores, incluindo o Diretor de Projetos, o Sr. Florian Wegenstein.

outras atividades artísticas e
atividades desportivas.
Pelo que pude verificar, o espaço
é bastante acolhedor e as feições
das crianças e adolescentes que
frequentavam o espaço, aquando
da nossa visita, testemunhavam
alegria e prazer de lá estarem.

Tive uma receção calorosa. Durante quase duas horas, falamos
sobre o funcionamento do Centro e pude constatar que há uma
significativa diversidade de serviços ali prestados. A Equipa é multidisciplinar, cobrindo várias
valências, desde acolhimento e trabalho com as
crianças do Pré-escolar, ao apoio das crianças
nos estudos, aulas de informática, de música e

Os colaboradores da Delta Cultura reconhecem existir alguns
constrangimentos de ordem técnico-pedagógica, mas manifestaram uma grande
determinação em desenvolver cada vez mais as
suas competências para poderem responder aos
desafios que se colocam ao Centro, em particular,
e à educação no concelho, em geral.

Lino de Carvalho
O Delegado do Instituto Cabo Veridiano da Criança e do Adolescente
Foi com grande prazer e imensa
satisfação que, visitamos no dia
27 de Março de 2017, a Delta Cultura Cabo Verde na Vila do Tarrafal, no âmbito de uma visita que
fizemos às instituições públicas e
privadas que, naquele município
trabalham com crianças.

ao “batuco”, dança, música, arte,
futebol e acima de tudo, podemos também observar que, elas
contam com um espaço agradável e convidativo destinado ao
apoio escolar.
De igual modo, foi para nós, uma
surpresa bastante agradável
reconhecer o alto nível de organização e grande vontade, que
todos os colaboradores do Delta
Cultura Cabo Verde demonstraram, em progredir e melhorar as condições de
vida das crianças.

Fomos muito bem recebidos pela
equipa da Delta Cultura Cabo
Verde. Durante a conversa estabelecida com o Senhor Florian
Wenstein, foi gratificante saber que, num recanto
particular como este, funciona um Centro, onde
os responsáveis pretendem acabar com a pobreza através da EDUCAÇÃO.
Durante o amável diálogo e visitas efetuadas
ao espaço, pudemos constatar que o referido
Centro, proporciona às crianças incríveis oportunidades de acesso às ofertas formativas ligadas

Saudamos o trabalho de Delta Cultura Cabo Verde na Vila do Tarrafal. Por isso, continuem com
motivação e igual empenho!
Muito obrigado por nos terem concedido esta
visita.
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TESTEMUNHO
CAROLA
Ativo na Delta Cultura Austria
Em Maio de 2019, Miguel e eu –
ambos ativos na Delta Cultura
Áustria – passamos uma semana
em Tarrafal. A razão da nossa viagem foi visitar o Centro de Educação Delta Cultura. Mais uma
vez tivemos a realização de que a
Delta Cultura contribui para educar os jovens Cabo-verdianos da
região a tornarem-se pensadores
críticos.
Um dos destaques durante a nossa estadia foi a
nossa participação num torneio de futebol, no
qual participaram os meninos do jardim de infância, educadores e voluntários. Foi um torneio
inclusivo com muita música, dança e alegria.

que os meninos gostam de ir ao
Centro. Outros pais têm receio de
deixar seus filhos irem sozinhos
para o Centro. Essas agitações
fazem uma pessoa perceber que
embora exista um tremendo sucesso no trabalho educativo nos
anos recentes, até mesmo décadas, ainda há um longo caminho
a percorrer. O primeiro passo
dado em relação a essa melhoria
é a “Delta na Zona”: funcionários vão às diferentes localidades para inteirarem a sensibilizar os
pais sobre o trabalho do Centro.
Os sucessos, assim como os desafios que a Delta
Cultura enfrenta, demonstram mais uma vez mais
que somente através de uma abordagem inclusiva poderá haver sucesso no trabalho educativo,
e a Delta Cultura está dando uma contribuição
essencial e indispensável para isso.

Mas também não deixou de ser óbvio que o Centro ainda enfrenta alguns desafios. Alguns pais já
não deixam seus filhos irem ao Centro, usando
isso como uma medida punitiva por saberem

História contada
pela Jassica
(Educadora;
treinadora)

um abraço e limpar as lágrimas. Houve um dia
que a Nediane estava a chorar descontroladamente dentro do Jardim de Infância porque
tinha dores de barriga. Depois de se deitar um
pouco, aconselhei-a a ir à rua passear e apanhar ar. No mesmo segundo, a Miriam deu-lhe
a mão e perguntou-me “Mariana, queres que
vá à rua passear com ela?”. Quando voltaram,
a Miriam estava notoriamente feliz a contarme onde foi passear com a Nediane e o que
fizeram para ela parar de chorar.

É transmitida às
crianças, de forma
indireta com situações do dia-a-dia,
a importância da
amizade, da empatia, do cuidar das pessoas e
das coisas que gostamos. Quando as crianças
brigam ou se agridem entre elas, costumo fomentar a entreajuda e o carinho. Hoje em dia,
quando alguma criança chora porque caiu,
magoou-se ou foi incomodada por algum colega, imediatamente se assiste a várias crianças
a correr para ir ajudar, levantar do chão, dar

Assiste-se também às crianças a darem parte
do seu lanche a outras crianças que não têm
lanche ou que trazem pouca coisa para comer,
inclusive a porem comida na boca uns dos outros, tornando-se uma situação já espontânea
e muito bonita de se ver.
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OS NOSSOS PARCEIROS EM 2019
Todas as atividades mostradas acima 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 2019 foram (em ordem
alfabética):
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INFORMAÇÃO LEGAL

DELTA CULTURA CABO VERDE
Vila do Tarrafal – Ilha Santiago
Cabo Verde
Assunto: Florian Wegenstein
Fotos: Marisa Cabral Correia
Tel: +238 266 27 01
e-mail: office[at]deltacultura.org

SOCIAL MEDIA

https://twitter.com/deltacultura
https://www.youtube.com/user/fusan
https://www.facebook.com/deltacultura
https://www.instagram.com/deltacultura
https://what3words.com/agenda.attended.futures
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