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HISTÓRICO DO ENREDO
Introdução:
CENT I KORENTA

VELA PA MINDEL

Sua Alteza, Serenissima,
- ALBERT SIGUNDOPrince Soberano, de Mónaco
Ma sê princesa, Belissima,
-O pov o mund vsitone kel one, pô mon na cô...
...raçon dess pov, d' morabeza
e soncente inter
crê dzes MERCI ness carnaval
p'ess visão nov
e ess riqueza
k soncente ha-de ter
se cada um da de si, se no preserval
(SE NO PRESERVAL)
K'tud sê pureza, nôs Ilha Mitika
k se espece rara
e s'no for cont
d mudá urgente
s' sem runheza, nem politika
nos gente cara
corda ess MONTE
k tem CARA de gente
E Nõ vra MONT-CARA MONTECARLô

E Mindel, dvera, um MONACô,
um tropical RIVIERA!
HO MINDEL Á BO BEM HEM
BO TA K TUD EL? NÔS TAMBEM!
O k nôs é, é o que nô tem
O K sô nos tem
e mas ninguem
Nos Alma-Negra* e nôs Fragata*,
o k ta fgi de regra é ke nos nata
nos cagarra e nos gata
morna guitarra e mulata.
Por iss Flor de mindel fca afm d'el
- Albert sigund - k contra tud previsão
pô nos hoje n' boca de mund
dá nos voz e ot visão
Centicorenta vela pa Mindel
Nos amor pa el ca no escondel
Vra rua de lisboa sapucaí
sambá di boa sab p' caì
porque Soncente ta merecel.

SINOPSE

(Abertura: De MONTECARLO para MONTE CARA)
Apresento-me: O meu nome é Albert Louis e sou o chefe da Casa de GRIMALDI. Podem
chamar-me ALBERTO II, SUA ALTEZA SERENÍSSIMA, O PRÍNCIPE SOBERANO
DE MÓNACO. E esta é a minha digníssima esposa, Princesa Charlenne de Mónaco.
Vim a Cabo Verde, este País maravilhoso e SUI GÉNERIS, porque quis refazer a mesma
viagem de exploração oceanográfica que o meu antepassado ALBERT I fez a estas Ilhas há
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 trazervos 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 PRESERVÁLAS 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 Caboverdiano.

(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 bemestar, 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 Princesas da Cultura, e Bem haja Cabo Verde.
E por fim um muito Obrigado ao Flores do Mindelo

JUSTIFICATIVA DO ENREDO

Mindelo: UM MONTE COM CARA DE
GENTE E UM MONTE DE GENTE CARA
Mindelo, a menina dos nossos olhos, o canteiro das nossas
flores; Mindelo o berço da nossa Baía, o gás da nossa folia e o
chão que os nossos pés amassaram, Mindelo, “janela” das
nossas serenatas, inspiração do nosso samba; MINDELO a
nossa casa comum, completará neste ano de 2019 os seus
140 anos. E o GRUPO RECREATIVO FLORES DO
MINDELO não podia deixar passar a efeméride sem uma
solene homenagem na avenida com muito surdo e tamborim.
Então no Carnaval 2019 a Escola mais florida de Mindelo irá
acender 140 velas e cantar os parabéns ao seu querido
Burgo que ele não trocaria por nenhum eldorado. Para uma
cidade, ter 140 anos, é ser jovem ainda, como é, alias, a
maioria dos Mindelenses. É ainda ter alguma impetuosidade

juvenil mas também as suas crises de Crescimento.
Mindelo, cidade Baia e porto que perdeu a sua primazia, a
Roma crioula que viu sua grandiosidade e altivez se esbater
no tempo, passa hoje, junto com a sua juventude, por um
período de depressão e de falta de confiança em si própria e no
seu imenso potencial, criativo, artístico, e científico.
E nesse comenos, nos chega um Príncipe, directamente de
Mónaco, não apenas para nos devolver um Lagarto já extinto,
que o seu avô levara daqui em 1902, mas para nos dizer que
temos tudo, nessas Ilhas exóticas, e nomeadamente a nossa,
São Vicente, pode vir a transformar-se numa Mónaco dos
Trópicos, basta que para isso PRESERVEMOS o que só
aqui existe, e decidamos OUSAR O FUTURO.
Ao devolver-nos, embalsamado, um lagarto Chioninia
Cotei, uma das nossas espécies endémicas, que agora está
extinta mas era endémica de São Vicente e do Ilhéu Raso, O
príncipe Albert II, veio dizer-nos que somos
verdadeiramente privilegiados:
Tivemos a sorte de ter nascido e/ou crescido numa cidade
Mítica, com uma das baías mais belas do mundo, vigiada por
um Monte com cara de gente, de cujo o ventre saiu gente
que é cara ao mundo inteiro como Cesária Évora, e em cujo
colo muita gente cara – como Cabral - teve aconchego e
desabrochou para o mundo e para a história secular.
De facto a mensagem que o Príncipe nos traz não é nada que já
não soubéssemos, mas às vezes é preciso que alguém venha de
fora nos mostrar aquilo que está diante dos nossos olhos.

A NATUREZA não nos deu Ouro nem Diamante –
como disse o nosso poeta Manuel De Novas – mas foi muito
pródigo em originalidade, alma e exuberância. Fôssemos
milhões ou Bilhão não seria extraordinário produzirmos neste
chão pelado, um jogador como Nany na premier league, ou
uma diva de pés descalços vencendo gramys. O que nos faz
tão especiais é que somos tão poucos e temos tanta
peculiaridade e tanto endemismo que vai da nossa flora e
fauna até à nossa alma e cultura. E é toda essa originalidade
de POVO SUI-GÉNERIS que o FM estará na avenida em 2019.
E VAI SER LINDO DE VER E VIVER. Na hora que celebramos
os 140 anos da nossa Cidade, ainda meio virados para um
passado e um tempo que já la vai, se, como Mindelenses,
Vicentinos e Cabo-verdianos, finalmente nos conscientizarmos
que a nossa riqueza está naquilo que temos de
exclusivamente nosso e que precisamos de preservar, (os
nossos dragoeiros, as nossas cagarras, as nossas lagostas, a
nossa morna, a nossa sabura, a nossa morabeza, o nosso
carnaval, e tudo o que nos faz um Principado de cultura)
então estaremos prontos para caminhar para o futuro risonho
desta Cidade e Ilha e transformar a visão do Príncipe,
defendida por muitos, em realidade, isto é , fazer nascer na
Ilha do Monte-Cara um verdadeiro Montecarlo e
nesta zona do Arquipélago uma Rivera Crioula. É essa
visão optimista que motivou o enredo Mindelo: um monte
com cara de gente e um monte de gente cara. Iremos
enaltecer a autoestima do Mindelense e do Cabo-verdiano em
geral, homenagear e devolver a gentileza ao Príncipe
Albert II, parabenizar nossa cidade aniversariante, e
afirmar que somos Atlantes e que podemos fundar aqui e
agora uma Nova Atlântida.

Autoria e Desenvolvimento: Emanuel Ribeiro
Autoria e Desenvolvimento: Emanuel Ribeiro

ROTEIRO DO DESFILE

TEMA: MINDELO – Um monte com cara de gente e um monte de gente cara.

ABERTURA: DE MONTE-CARLO PARA MONTE CARA

COMISSÃO DE FRENTE: De Monte-Carlo para Monte-Cara (O Príncipe Alberto II veio acordar o Monte
Cara)

TRIPE 1 (Alegoria da Comissão de Frente): Da Coroa de Mónaco para Mindelo

MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA: Fauno e Flora

GUARDIOES DAS ESPECIES ENDEMICAS: Formem um perímetro de proteção do casal de Mestre Sala e
Porta Bandeira

ALA 1: Chioninia Coctei (O presente do Príncipe)

DESTAQUE DE CHÃO (MUSA): Pureza das Ilhas

ANDOR 1 (ABRE ALAS): A expedição do Príncipe Alberto I ao paraíso Caboverdiano
RAINHA: Maria Alice Heine
DESTAQUE: Abert I
COMPONENTE FEMININA: Limos Verdes
COMPONENTE MASCULINA: Cientistas Marinhos
----------------------------------------------------------------- -

SECTOR 1: UMA AMOSTRA DO ENDEMISMO CABOVERDIANO

ALA 2: Um mar azul de tartaruga Verde
ALA 3: Ela Gosta (lagosta Rosa)
ALA 4: Da Pesca do Espadarte Azul
ALA 5: Dragoeiro so nos ki tem!

DESTAQUE DE CHÃO (MUSA): Passarinha de Santiago

TRIPÉ 2: A espécie mais endémica de Cabo Verde é o Caboverdiano

REI: Rei Tubarão Azul
COMPONENTE FEMININA: Ouriça
----------------------------------------------------------------- -

SECTOR 2: EM MINDELO QUASE TUDO É ENDÉMICO.

ALA 6: Morna Património universal (Bateria)
ALA 7: O Segredo de um coração Culpado
ALA 8: SAB PA CAÍ (O Carnaval também é endémico)

DESTAQUE DE CHÃO (MUSA): Diva do Verde

ANDOR 2: Mindelo: Um monte de gente cara e um monte com cara de gente.
REI: Lord São Vicente
COMPONENTE FEMININAS: As Rosas de Cise
-----------------------------------------------------------------

SECTOR 3: ENDEMISMO RIMA COM TURISMO (A RIVIERA CRIOULA)

ALA 9: Os novos pilotos da fórmula 1
CASAL DE MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA MIRIM: O Carnaval também é endémico
ALA 10: Cento e quarenta velas para Mindelo
ALA 11: De Monte-Carlo para Monte-Cara (A era do Casino)

DESTAQUE DE CHÃO (MUSA): Sol do Atlântico

ANDOR 3: Mindelo do Futuro: a Mónaco dos Trópicos (a nova Atlântida)

RAINHA: Senhora da Luz
COMPONENTE: Atlantes
COMPONENTE: Posídon
-----------------------------------------------------------------

FICHA TÉCNICA Alegorias
Criador das Alegorias (Cenógrafo)
Emanuel Ribeiro
No

1

Nome da Alegoria

O que Representa

1º CARRO – ABRE-ALAS - De Monte-Carlo
para Monte Cara.

Na pessoa de sua Alteza O principe
soberano de Mónaco, Monte-Carlo veio
ao Monte Cara. Albert segundo, com a
sua visita nao nos traz apenas
embalsamado o lagarto que o seu bis-avô
levou daqui vivo e agora está estinto.
Traz-nos o exemplo do seu condado,
pequeno principado que se celebrizou no
mundo, nao apenas pela sua nobreza mas
com as suas regatas e grandes prémios de
fórmula um, e como zona franca de
casinos e turismo de Alto Standing.

2
2º CARRO - UM MONTE COM CARA
DE GENTE
E UM MONTE DE GENTE CARA
Nenhuma outra cidade do mundo tem um
monte com cara de gente que pariu tanta
gente cara para o mundo! O monte Cara
é tambem endémico de Mindelo. Esse
Mindelo microcosmo parte de um Cabo
Verde todo ele sui-géneris , simbiose
entre a negritude do nosso continente e a
cultura inglesa, está representado neste
carro que traz no seu centro uma cara
que nos é muito cara no colo do Monte
cara

3

3º CARRO - A NOVA ATLÂNTIDA
Mindelo que ja foi Roma Crioula pode
vir a ser uma nova Riviera. Os
elementos semióticos deste carro são: no
nivel inferior os construtores duma visao
de futuro, O espírito revolucionario
Mindelense simbolizado por um espírito
de luz – Cabral – e o Falcao da nossa
inspiraçao secular em apoteose e
explendor.

4

1º TRIPÉ – Da coroa de mónaco pra
Mindelo
(Elemento cenográfico da comissao de
Frente)
O titular da coroa de Mónaco vem a
Mindelo nao apenas para fazer uma
devuluçao revestido de simbolismo, mas
pra abrir a sua coroa o seu principado a
este nosso principado da cultura da
morna e do carnaval.

5

2º TRIPÉ - TRIPÉ CRIOL É BITCH
A expresão é do Morgadinho numa das
suas composiçoes e o enredo de FM
afirma mais: A maior e melhor espécie
endémica destas Ilhas é o próprio Cabo
Verdiano com a sua têmpera de Homem
que tornou possivel um País considerado
inviável.

FICHA TÉCNICA Fantasias
Criador das Fantasias (Figurinista)
Emanuel Ribeiro
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DAS ALAS

No Nome da Fantasia

O que Representa

1

Um ser meio verde meio lagarto
que transmite a ideia de que os
nossos endemismos constituem
parte da nosa identidade. Nós
somos o que temos de diferente.
Entao é preciso preservar a nossa
biodiversidade porque cada vez
que se extinge um lagarto ou
qualquer outro animal endémico é
parte de nós que morre. É essa a
mensagem que O Principe Albert
II nos trouxe e que está
representada na Comissão de
Frente.

Homem-Lagarto

2

FAUNO

3

FLORA

Nome da Ala

COMISSÃO DE
FRENTE
De Monte-Carlo
para Monte-Cara (O
Príncipe Alberto II
veio acordar o
Monte Cara)

Fauno é a semidivindade que
dá proteçao à nossa
biodiversidade animal.
Caracterizado por seus
chifres e cascos, a sua
cornicha de uvas e a sua
MESTRE SALA
insperável flauta, será
encarnado pelo nosso Mestre
Sala e defendera a bandeira
da Flores de Mindelo que é a
de São Vicente e de Cabo
Verde

È outra semi-Divindade que
da proteçao a exuberancia da PORTAnossa flora pródiga em
BANDEIRA
espécies endémicas ou raras.

Observação

No Nome da Fantasia

4

GUARDIÕES
de Fauno e Flora

O que Representa

Nome da Ala

Veio o Príncipe De Mónaco
nos dizer que Todo
caboverdiano devia ser um
guardião da nosa Fauna e da
nossa flora. È Por isso que o
nosso Mestre Sala e a sua
Porta Bandeira estarao
ladeados por esses seres feito
de musgo. Porque sim, cada

GUARDIOES DAS
ESPECIES
ENDEMICAS:
Formem um
perímetro de
proteção do casal
Cabo-verdiano devia ser um
de Mestre Sala e
guardião da Flora e da
Fauna do seu habitat, pois que é Porta Bandeira
essa a vossa vedadeira riqueza,
que vos faz diferentes, e destino
para turismo ecológico.

5

Chioninia Coctei
Chioninia Coctei é o nome
do lagarto que O bisavô de
Albert I levou daqui há 117
anos e que entretanto se
extinguiu. Será a primeira
ala do desfile com as cores
do Grupo gritando para os
Vicentinos e Cabo-verdianos
que é preciso preservar o que
temos de único no planenta.

ALA 1 :
O Presente do
Priíncipe

Sendo uma espécie com
maior risco de extinção
nomeadamente por conta da
crença popular nas suas
propriedades afrodisíacas,
esta fantasia se chama
Tartaruga de ovos de ouro,
num paralelo com a história
da galinha de ovos de ouro.

Ala 2:
Um Mar Azul de
Tartaruga verde

Tartaruga d'ov d'or

Observações

No Nome da Fantasia
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O que Representa

Ela Gosta
Uma das espécies em vias de
extinção, a Lagosta Rosa,
portanto, cabe a nós fazer
esta chamada de atenção na
captura dessa espécie rara.
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Nome da Ala

Espardarte

Ala 3:
Da Lagosta Rosa

Ala 4:
Da Pesca do
Espardarte Azul
Cabo-Verde é tambem um
dos sítios mais previligiados
para a pesca do espardarte.
Interessa entao preservar o
equilibrio do nosso ecosistema.

Fila de frente da Ala

Dragoeiro

Arvore raríssima no Planeta,
o dragoeiro é simbolo da
nossa peculiaridade. O seu
estranho formato representa
tambem o nosso exotismo e
resistência a todas as
intempéries

Ala 5:
Sô nôs ki tem

Observações

No Nome da Fantasia
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O que Representa

MORNA
É Conhecida a sensibilidade
musical do Cabo-Verdiano, e
pelo seu rico floclore, com
destaque para a Morna,
exaltada pela sua Rainha – A
Cesária Évora – que, em vida,
brilhou tambem no
GRIMALDI FORUM. Está
representada aqui a

Nome da Ala

Ala 6 (Bateria)
Património da
humanidade

MORABEZA, deste povo
de brandos costumes.

Mindelhood
Mindelo é também um palco
e um stúdio a Céu aberto. Já
na Decada de 50 se rodava
Ala 7:
um primeiro longa metragem
Segredo de um
nesta Ilha: o segredo de um
coração culpado
coração culpado. A sétima
arte mas todas as outras está
na alma do Mindelense

.

Responsável pela
Ala

No Nome da Fantasia

O que Representa

MASCRINHA
A cereja no topo do Bolo,
desta Cidade e o que mais
caracteriza a alma do seu
Povo – é 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 nao acaba
na Quarta Feira mas
continua o ano inteiro.

Nome da Ala

Ala 8:
Sab p' Caí

Fila de trás da ala
Fórmula 1

Ala 9:
Os
Novos
pilotos da
A profecisa de que Mindelo,
Fórmula 1
a cidade evento, com a sua
topologia incrivel, venha
num futuro próximo a ser
conecido por um circuito
internacional e quem sabe os
seus jovens venham pois a se
destacar internacionalmente
nao apenas no futebol e nos
desportos náuticos mas no
Frente da ala
automobilismo.

Responsável pela
Ala

Ao menino Mindelo

Mindelo completa 140 anos
Ala 10:
de Cidade. É a celebraçao
140 Vela pa Mindel
do seu saniversário

No Nome da Fantasia

O que Representa

Nome da Ala

O Sonho do Principe,
tambem nosso , de que à
imagem do Principado de
Mónaco Um dia seremos
uma Riviera Crioula, com
casinos, turismo de alto
standing, Tax -free., isto é
uma Nova Atlântida!

Ala 11:
A era do Casino

Responsável pela
Ala

DADOS SOBRE

OS DESTAQUES

No Nome do Destaque

1

O que Representa

Mestre Sala : Fauno

O Mestre Sala, e a Porta
Bandeira representam
FAUNO e FLORA, semiDivindades, que cada caboverdiano devia vernerar,
porque por alguma razao,
colocaram nestas Ilhas
paradisíacas espécies que
são raras no planeta ou
mesmo endémicas, isto é,
Porta-Bandeira: Flora que só existem neste recanto
do planenta e em mais
nenhum. Então é vosso
dever PRESERVÁ-LAS e
PROTEGÊ-LAS.

Guardiões

Cada Cabo-verdiano devia ser um
guardião da Flora e da Fauna e
das espécies endémicas do seu
habitat, pois que é essa a nossa
vedadeira riqueza, e o que nos faz
diferentes, e destino para turismo
ecológico.

No O Destaque

O que Representa

1

A pureza das Ilhas que
Albert I veio descobrir em
1902 e que interessa
preservar

Musa 1º Carro Pureza das Ilhas

Albert I, o príncipe defensor
dos ocenaos e da
biodiversidade do planeta
Destaque 1º Carro Albert I

Uma das esposas de Albert I
No Nome do Destaque

O que Representa

1

Componente Feminine 1º
Carro - Rosas de Cise

Rainha 1º Carro MARIA DE HEINE

Os Cientistas marinhos que
acompanhavam Albert I nas
suas expedições
oceanográficas.

Componente
Masculino 1º Carro
– Cientistas
Marinhos

A exótica Halcyon –
leucocephala conhecida como

Musa 2º Tripé - Criol
é Bitch

passarinha Azul de
Santiago, e que deu nome a uma
das nossas companhias aéreas.

No Nome do Destaque

O que Representa

1

Um ícone nacional que
interessa proteger contra a
caça exterminadora.

Rei Tubarão Azul

Rei 2º Tripé - Criol é
Bich

Ouriça

Componente 2º Tripé

A guerreira defensora da
morna cujas as armas
Rainhda de Bateria
simbólicas sao a voz, a
sensualidade, e o sentimento.

No Nome do Destaque

O que Representa

1

A musa que deve pintar estas
ilhas de verde e fazer jus ao
seu nome “Cabo Verde”
Como disse Grace Évora é a
musa que quer Cabo-Verde,
verd cima se nome”

Musa 2º Carro - Diva
do Verde

No Nome do Destaque

Rei Lord São
Em alusão ao patrono desta
Vicente
ilha é o Lord que nos orienta

Rei 2º Carro – Lord
São Vicente

Em azul e ouro ela , a
Senhora da Luz, é a guia
luminosa da Ilha, no
presente e no futuro

Rainha 3º Carro –
Senhora da Luz

Rainha Senhora da
Luz

O que Representa

1

Componente Femininos – 1º
As Cagarras
Carro

Limos verdes

No Nome do Destaque

O que Representa

1

Porque acreditamos que
somos ATLANTES e
podemos ter sob a égide de
Clito e Posidon uma nova
Atlantida nestas ilhas

POSIDON

Descendemos de Atlantes
(os habitantes da Atlantida
submergida) e queremos ser
de novo os construtoroes de
ATLANTES
uma nova Atlantida

Componente 3º Carro

Componente do 3º
Carro

Um novo sol despontará
nestas Ilhas

ATLANTIS (Sol
Atlântico)

Musa 3º Carro - Sol do
Atlântico

FICHA TÉCNICA Samba-Enredo

UM MONT D´ GENT CARA
Diz a lenda que Sãocent é um Brasilim
Que nôs ruas de morada é um sapucai
Um tela de cinema estámpod na nôs cara
Um monte com história d´ um mont d´ gent cara
Cantot na Morna na noites de Mindel”
Cise Manel D´Novas pá matá nôs sodade
Cantá Bius na sê integridade
Nô bem cordá Monte Cara emblema d´nos cidade
Num cantar d´um cagarra na rotcha
Ta clama Mindel pá protegê sé ambient
Nôs riqueza é nôs Flora e nôs Fauna
Entristecid pá ganância de nôs fome
Chioninia Coctei na sé glória
Embalsámod e na memória d´ nôs história
Um oferenda de Príncipe Alberto Louis II (segund)
Pá Cabo verde ser distinguid na tud Mund
Cabo verde é um perola n’ oceano
Protegid pa Deus d´ Flora e da Fauna
Terra prometida p´um destino divinal
Mindel tem carnaval magestral cultural
Nôs riqueza tem valor natural
Das sete maravilhas um riviera criola
Hô Monte Cara transforma bo Mindel
Num Mont Carlo kum glamour diferent
Ho mindel tcham entra tcham passá
140 velas ké pam pagá
Flores do Mindel já tá pront pa sambá
Na bô aniversário nôs tud ta celebrá
COMPOSITOR: VLADIMIRO DIAS (VADY)
Flores do Mindelo 2019

BIS

BIS

FICHA TÉCNICA Bateria
Diretor Geral de Bateria
Nuno Jorge Costa Gonçalves (Nuno Costa)
Outros Diretores de Bateria
Director de Tamborim: Jerson Ramos
Director Convidado: Vady Dias
Auxiliares: Ailton Duarte, Patrick Évora Fortes, Helton Jon Andrade,
Ronaldo Júnior Filipe, Walter Ascenção, Celly Duarte, Kelvin
Rodrigues e Cleiton Gomes
Total de Componentes da Bateria
80 (oitenta)Ritmistas
NÚMERO DE COMPONENTES POR GRUPO DE INSTRUMENTOS
1a Marcação 2a Marcação 3a Marcação Reco-reco Ganzá
7

7

4

0

0

Caixa

Tarol

Tamborim

Tan-Tan

Repinique

24

0

20

0

8

Prato

Agogô

Cuíca

Pandeiro Chocalho

0

0

0

0
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MESTRE SALA E PORTA-BANDEIRA MIRIM
Este casal de Mestre Sala e Porta Bandeira não vão ao concurso, portanto aparecerão
no desfile como fator surpresa e que de certeza abrilhantarão mais o nosso desfile.

FICHA TÉCNICA PARA O CARNAVAL 2019
Presidente: Ana Jesus Soares Gonzalez
Vice-Presidente: Edson Paulo Soares Delgado
Director de Carnaval: Nuno Jorge Costa Gonçalves (Nuno Costa)
Direcção de Harmonia: Alice Antunes, Edson Delgado, Danilo Delgado e Ana Soares
Carnavalesco (Autoria, Pesquisa e Desenvolvimento): Emanuel Ribeiro
Bateria: Bateria Florianos
Componentes de Bateria: 83 Elementos (1 Mestre de Bateria, 2 Director de Bateria e 80 Ritmistas)
Mestre de Bateria: Nuno Jorge Costa Gonçalves (Nuno Costa)
Director de Bateria: Jerson Ramos
Director de Bateria (Convidado): Vady Dias
Auxiliares de Bateria: Ailton Duarte, Patrick Évora Fortes, Helton Jon Andrade, Ronaldo Júnior Filipe,

Walter Ascenção, Celly Duarte, Kelvin Rodrigues e Cleiton Gomes
Rainha de Bateria: Cindimara Maria Gomes
Alegorias: 3 Carros Alegóricos e 2 Tripés
Figurantes: 800 Figurantes Aproximadamente
Alas: 11 Alas
Destaques de Chão: 4 Musas
Destaques de Alegorias: 2 Rainhas e 2 Reis
Mestre-sala e Porta-bandeira: 2 Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Sendo que, o 1º Casal vai ao
concurso e o 2º casal não.
Composições de Alegorias: Várias Composições, Femininos e Masculinos), distribuídos pelos 3 Carros
Alegóricos e o 2º Tripé.

