


117 anos.  Estou cá em MINDELO, também para receber a homenagem do  Grupo Flores 
do Mindelo,  a mim e a toda a minha Dinastia,  no Carnaval 2019. Assim sendo, além da 
velha amizade e admiração do meu Principado por esta pérola do Atlântico eu venho trazer-
vos os meus parabéns pelos 140 anos da cidade do Mindelo e a minha visão para 
o futuro desta Ilha do Monte cara e do Carnaval,  que tem muito potencial para seguir 
o exemplo do meu principado e transformar-se numa Mónaco dos Trópicos, 
mas também  para esta região do Arquipélago, que pode vir a ser uma Riviera Crioula. 

Para isso basta que saibais duas coisas: 

1. PRESERVAR a vossa riqueza ambiental, 

2. OUSAR o Futuro . 

Por alguma razão as Semi-Divindades Fauno e Flora, Que devíeis venerar, colocaram 
nestas Ilhas paradisíacas espécies que são raras no planeta ou mesmo endémicas, isto é, que 
só existem neste recanto do planeta e em mais nenhum. Então é vosso dever PRESERVÁ-
LAS e PROTEGÊ-LAS. Cada Cabo-verdiano devia ser um Guardião da Flora e da 
Fauna do seu habitat, pois que é essa a vossa verdadeira riqueza, que vos faz diferentes, e 
destino para turismo ecológico. 

É por isso que, simbolicamente e em reconhecimento à vossa Morabeza, vos trouxe este 
presente para todos os Cabo-Verdianos. Trata-se deste Lagarto gigante,  embalsamado, que 
o meu antepassado,  numa das suas expedições científicas, levara daqui de São Vicente, em 
1902. Ele tem o estranho nome de CHIONINIA COCTEI  e era, na altura em  que foi 
capturado, uma espécie de lagarto que só  existia neste Arquipélago, aqui em São Vicente, em 
São Nicolau ou no Ilhéu Raso, e que  hoje está extinta no planeta, porque não foi protegida ou 
preservada.  

Então atrás deste presente simbólico do Museu oceanográfico de Mónaco, venho pois 
reiterar A CERTEZA de que SOIS DONOS de um dos recantos mais privilegiados do planeta, 
no cruzamento de vários mundos, com uma BIODIVERSIDADE ÚNICA, e um sem número de 
espécies endémicas que interessa preservar. E foi para esse fim que eu quis fazer esta viagem: 

(Sector 1:  Uma amostra do endemismo Cabo-Verdiano)

 Para redescobrir este País maravilhoso e SUI GÉNERIS,  de mar azul, corais e 
exuberância subaquática, chamando a vossa atenção para outras espécies que também são 
únicas no mundo ou estão em vias de extinção e que precisam do vosso amor e cuidado.

A primeira delas em perigo eminente de extinção é a TARTARUGA VERDE, que por conta 
do seu valor comercial nomeadamente divido a alegadas propriedades afrodisíacas está a ser 
exterminada pela pesca. 

Uma segunda espécie em risco, para a qual eu chamo vossa atenção e peço proteção é a 
Lagosta Rosa. Rosa ou não quem não gosta de Lagosta? Mas pensem que sempre que um 
elemento vivo se extingue no vosso habitat é um bocadinho de vós mesmos que morre e dêm 
proteção a este crustáceo raro que o Deus Fauno vos confiou. 

Tendes um dos sítios do planeta mais privilegiados para a pesca sustentada do Espadarte 
Azul, sem falar da beleza subaquática exuberante para caça submarina. Então evitem a 
poluição do vosso ambiente. 

Dentro das espécies raras no mundo, destacarei na flora o Dragoeiro como símbolo da 
peculiaridade e resistência Caboverdiana. E na fauna a exótica Halcyon – leucocephala 



conhecida como Passarinha Azul de Santiago, e que deu nome a uma das vossas 
companhias aéreas. 

Porém, abusarei da linguagem, para afirmar que a maior espécie endémica destas Ilhas 
perdidas no Atlântico é sem dúvida o Homem Cabo-Verdiano – ele próprio. De 
grande têmpera, pobre em riquezas materiais mas rico em espírito, parafraseando o vosso 
Morgadinho: “Criol é bitch, Criol é gente, e eu rendo a minha homenagem ao Crioulo Cabo-
verdiano.   

(SECTOR 2: Em Mindelo / Cabo Verde quase tudo é endémico)

E falando agora especificamente desta Cidade do Mindelo, ela é única no mundo, pela sua 
Baía do Porto Grande, pelos seus Montes Verde-clara e pela sua linhagem  de grandes 
personalidades de vulto mundial. Continuo ouvindo de alguns Vicentinos o discurso de 
pobreza e fatalidade quando tendes uma riqueza incalculável não só na vossa flora, na 
vossa fauna, mas no vosso habitat e na vossa cultura. 

Partilho o enorme respeito que a Europa, mas também o resto do Mundo, ganhou pela 
sensibilidade musical do Cabo-Verdiano, e pelo seu rico folclore, com destaque para a 
Morna, exaltada pela sua Rainha – A Cesária Évora – que, nasceu nesta cidade, e, em vida, 
brilhou também no nosso GRIMALDI FORUM em Mónaco. Levo desta redescoberta desta 
Cidade Maravilhosa, com muito encanto, a nostalgia da Morna que seguramente, será 
reconhecida como património da humanidade, pela sua universalidade. Também levo comigo 
a tão falada MORABEZA, deste povo de brandos costumes, verdadeira bandeira para 
discriminação positiva do seu turismo.

Sabe-se que Mindelo sempre foi, em si mesmo, um grande palco, um plateau, um caldeirão de 
cultura e estética, onde diariamente actuam um sem número de personagens típicas que não 
encontraremos em nenhum outro lado. (Não é por acaso que já em 1950 rodava-se aqui um 
filme western chamado o segredo de um coração culpado) E tudo isso é resultado de um 
refinado Gosto nesta Ilha pelo Belo, pelas artes cénicas, plásticas, e em geral – que os 
GREGOS chamavam Apeirokália.

Destaco ainda a movida o bulício e o cosmopolitismo do colo desta Ilha do Monte 
Cara, uma Cidade que nunca dorme, para dar e guardar uma enorme “JOIE DE VIVRE”. 
Mindelo é de facto uma Fábrica a céu aberto que produz e exporta para o mundo conserva 
de bom peixe, certo, mas também SABURA, característica que o torna bem especial.

E a cereja no topo do Bolo, desta Cidade – e o que mais caracteriza a alma do seu Povo – é 
sem dúvida o seu Carnaval. Bonito de ver e viver, a morada e os seus bairros 
transformados num autêntico SAPUCAÍ, com a diferença de que aqui tudo não acaba na 
Quarta Feira mas continua o ano inteiro. Deveras Mindelo é sab... Mindelo é sab... Sab 
p' caí! 

É por isto e por outras mais que MINDELO é uma cidade rara: a única no Mundo que tem 
UM MONTE COM CARA DE GENTE e que abrigou e abriga UM MONTE DE GENTE 
CARA. Podem pois dizer aos turistas, descalcem as vossas sandálias pois este chão que pisais 
é sagrado e viu nascer e/ou crescer vultos mundiais como AMILCAR CABRAL e CESÁRIA 
ÉVORA, entre outros.

SECTOR 3: A RIVIERA CRIOULA – Endemismo rima com Turismo



Tendo Mindelo e Cabo-Verde todas essas potencialidades e valias que venho eu trazer a este 
País? Nada mais que um foco e uma visão. As vezes é preciso que alguém venha de longe 
mostrar-nos aquilo que está diante dos nossos olhos e não conseguimos enxergar;  então eu 
Príncipe Alberto II, vim do Mónaco, vos lembrar aquilo que disse o vosso trovador, Manuel 
de Novas: A natureza NÃO VOS DEU OURO NEM DIAMANTE, mas deu essa paz de 
Deus  nesse Paraíso único, com originalidade até no relevo.  Exorto-vos pois a preservar esse 
tesouro e a capitalizá-lo para a transformação de Mindelo numa Mónaco Tropical e esta 
Zona Insular numa Riviera Crioula. E para isso trago-vos então alguns exemplos do meu 
Principado que podem ser replicados nestas ilha e suas vizinhas. 

O que Modéstia à parte abunda no meu principado é o GLAMOUR, a Realeza, a moda, a 
arte. Mas muito me apraz verificar que esta Ilha também já tem tudo isso e que só precisa de 
mais meios e mais trabalho para que em Monte-Cara nasça um verdadeiro Monte-Carlo. 

Os Monegascos são mundialmente conhecidos, não apenas pela nossa Monarquia, mas 
também pelo seu circuito de Fórmula Um. E eu sonho que Mindelo, a cidade evento, com a 
sua topologia incrível, venha num futuro próximo a ser conhecido por um circuito 
internacional e quem sabe os seus jovens venham pois a se destacar internacionalmente não 
apenas no futebol e nos desportos náuticos, mas no automobilismo. 

Além de Paraíso tropical a Riviera Crioula que preconizamos poderá vir a ser um Paraíso 
Fiscal, como Mónaco, atraindo uma verdadeira “BOLANHA” de dinheiro, desenvolvimento e 
emprego para São Vicente e as suas vizinhas. 

Mindelo já é um museu a céu aberto, uma cidade eventos, e um caldeirão permanente de 
cultura e como Mónaco pode ser uma exposição permanente de uma cultura atlântica bem 
particular. 

O Turismo de alto standing, all include, é o futuro que nestas Ilhas, gerará progresso e bem-
estar, mas é preciso zelar também para que não crie excluídos.  

Resumindo eu posso ver despontando na Baia do Porto Grande um novo Monte-Carlo e uma 
Mónaco dos trópicos, quem com Santo Antão e São Nicolau forma uma autêntica RIVIERA 
CRIOULA. 

Então Bem Haja São Vicente. Bem haja Mindelo Nossa gêmea dos Trópicos, os Seus Reis, 
Príncipes e Princiesas da Cultura,  e Bem haja Cabo Verde. 

E por fim um muito Obrigado ao Flores do Mindelo. 
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