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Musical, audiovisual e director de arte pela Harmonia. Cenógrfo da TCV, como produtor e
cenógrafo pela produtora PBS, em Cabo Verde, Portugal, França Holanda, Bélgica, Brasil e
EUA. Exposições de pintura em salas nacionais, e em países como: Portugal (Montemor o
velho), nos EUA NJ, Casa do Ribatejo. Curso de museologia pela Universidade Lusófoca,
linguage cinematográfica, repórter de imagem TVI, realizador pela TV Brasil - João Pessoa
Guilherme Oliveira
Veterinário formado em 2009, Bolsista e professor de danças Africanas no centro de Arte e
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Apresentação
Com a chegada dos primeiros aparelhos televisores à Cabo Verde, e mais especificamente à
São Vicente (a nossa ilha do Carnaval), os hábitos noturnos de muitos cidadãos da ilha
começaram a mudar. Estamos no início dos anos 80 (séc. XX). Á semelhança do que já se
passara com as emissões de programas vários, como filmes – principalmente de cowboy e
karaté -, transmissão de jogos de futebol e as notícias, e que envolviam todas a fases etárias adultos, jovens e crianças – as telenovelas entram em cena. A TV, um meio de comunicação por
excelência, participa de forma ativa na transformação social no que no entretenimento diz
respeito. Encurta distâncias, facilita o contacto mais célere com as novidades nos diversos
campos (ciência, economia, política, cultura). A TV é “divertida”. É “mágica”. Até parece
bruxaria.
Não obstante essa inundação de novidades e a sua grande recetividade pela população é a
telenovela a grande protagonista, pois não deixava ninguém indiferente. O historial de ouvir
radionovelas terá contribuído para uma imediata identificação com essa nova forma de
divertimento que chagava principalmente a partir do Brasil.
As TELENOVELAS….!!!! Os mais variados enredos dessas histórias cativavam-nos: as que
retratavam épocas marcantes da história, as que previam o futuro, as mais fantasiosas ou as
baseadas na atualidade vivida. O certo é que todos tinham elementos em comum e que
constituíam o fio condutor para criar as tramas capazes de despertar a curiosidade e a sintonia
de todos. O eterno desejo da vitória do “bem” na luta contra o “mal”, os personagens
extravagantes e divertidos, capazes de despertar crise de risos com seus bordões que se
eternizaram, os romances e os amores quase “impossíveis”, até a esperada vitória do Mocinhos
sobre os vilões para culminar no desejado final feliz.
No entanto, “ês dez 10 grãozinhos di terra”, como escreveu Jotamonte, o poder de compra
sempre foi muito reduzido, pelo que possuir um televisor nos finais de novecentos era um luxo
para muito poucos. É a partir deste cenário de dificuldades que encontramos as bases e a
inspiração para criação do enredo: “o meu carnaval é uma novela”.
Quem possuía uma TV em casa, recebia na sua sala ou no seu quintal, muitos vizinhos e amigos
para assistirem a novela, nas poucas horas em que haviam emissões ou que havia luz elétrica.
Uma coisa era certa, a hora da novela era sagrada e ainda faz parte do imaginário coletivo dos
cabo-verdianos.
As justificativas da grande empatia pelas novelas podem ser encontradas na tradição das
radionovelas, na cultura de boa vizinhança, tempo de ócio e um horário adequado, utilização
de um idioma familiar (o português), qualidade dos artistas. Conquistados os ilhéus, a cultura do
consumo das novelas – primeiro radionovela, depois telenovelas e atualmente simplesmente
novela – torna-se, em poucos anos num fenómeno sem precedentes no contexto do
entretenimento do arquipélago.
Uma geração depois, quando o número de televisores aumentou e muitos lares urbanos
passaram a ter os seus aparelhos, a tradição manteve-se e na hora indicada, não obstante
outros afazeres, nomeadamente, brincadeiras de crianças e conversas com a vizinhança na rua.
O toque de alvorada, era simbolizada aqui pelo grito, “Nooooveeelaaa!!!”, som
automaticamente replicado, gerando mais replicas em uníssono. Como consequência, todas as
brincadeiras e conversas de rua terminavam, e as pessoas corriam para casa para assistir a
Novela.
Partindo do “poder de encantamento” das Novelas, exibimos aos mindelenses uma
reinterpretação através do carnaval desse fenómeno que se encontra na memória de muitos
cabo-verdianos. Todos a espera de um final feliz!
Introdução
Telenovela, e uma forma dramatúrgica de televisão….
Muitas das suas histórias nos cativaram, e ainda cativam, devido aos seus personagens, a
evolução das emoções e pela forma de se abordar certos temas. Nos últimos anos, o número de
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produções têm aumentado e em alguns países, canais de televisão se especializaram neste
sector e com grande projeção mundial. As novelas brasileiras tornaram-se muito populares,
tendo sido traduzidas em diversas línguas e exibidas em muitos países, incluindo Cabo Verde. A
aceitação das novelas mexicanas também é boa a nível global.
O carnaval e o enredo 2019 do grupo Monte Sossego serão inspirados nas novelas. O foco é
recriar, através da fantasia e alegria, uma relação íntima entre a nossa memória afetiva das
novelas já assistidas e que marcaram gerações e o universo do carnaval. Já imaginaram em
qual outro meio é possível desenrolar tantas histórias cruzadas? O mundo do Carnaval é o
cenário perfeito para projetar tramas. Representa flertes, festas, dramas, disputas amorosas,
intrigas, especulações, vaidades e muito mais. Tudo acaba numa quarta-feira de cinzas.
Contamos e cantamos o nosso carnaval em uma “novela”, pelo que o papel principal e dos
mocinhos é do nosso Montsú. Quanto ao vilão ou vilões, devem ir se revelando ao longo do
trama. Fica o aviso, qualquer semelhança, não é uma mera coincidência! Mas é carnaval; é só
uma brincadeira, portanto ninguém leva a mal.
As nossas novelas
Quem não se delirou com a Escrava Isaura, quem não se deixou embalar com a Lua cheia de
Amor, se por instantes não se dava uns pezinhos de dança com Baila Comigo. Em Páginas da
vida eu percebi o que é ser um Bem Amado, e que na vida nada é de graça e que para seres a
Rainha da Sucata, já passaste por muito Cambalacho. Apaixonamos com o Louco Amor,
desvairamos com o Roque Santeiro (tô certo ou tô errado), e amamos em Explode Coração. A
meca da América nos fez ver que nem tudo vale a pena e que por vezes podemos bem ser a
Próxima Vítima. A Tieta nos enfeitiçou, Barriga de Aluguel nos delirou, a singela Sinhá Moça que
chegava tão meiga e tão suave como o voo de uma ave nos fascinou. O Rei do Gado era tão
bom que merecia um Clone. Água Viva que pregou os meus olhos na tela iluminava a minha
inspiração. Por tudo o que vi, ouvi e vivi nunca imaginaria que só restaria Pedra Sobre Pedra!!!
E tudo começa assim:
- NOOVEEELAAAAAA, gritava alguém de dentro de casa. Era sempre por volta das nove da
noite. Queria dizer que já era hora das crianças, terminarem as brincadeiras de rua, entrarem em
casa e irem-se preparar para dormir. Afinal “Novela que era pe mnin”, “Carrossel” foi dezoito
horas e meia.
Sectores
O enredo de 2019 do Grémio Recreativo Escola de Samba Monte Sossego que se inspira nas
telenovelas e que tem como tema O MEU CARNAVAL É UMA NOVELA apresentar-se-á nas ruas
da cidade do Mindelo com três sectores, a saber: Novelas de Época; Novelas com mais Impacto
e audiências; e finalmente Novelas Infantis e Cómicas. O critério de seleção das novelas para o
desfile, relacionam-se com a qualidade, os temas, os protagonistas e uma maior apropriação
por parte dos cabo-verdianos.
1º Sector – Novelas de época
Este sector exibe as novelas de época, ou seja aquelas que representam um período histórico,
assumindo por isso, um papel importante na transmissão de conteúdos, de valores e de factos
históricos. O nosso foco principal neste sector é a escravatura simbolizada sobretudo pelas
novelas Escrava Isaura, Sinhá Moça e Chica da Silva.
O sector apresenta uma comissão de frente, um tripé de comissão de frente, Mestre de Sala e
Porta-bandeira, três alas e um carro alegórico organizados da seguinte forma:
O primeiro elemento desse sector é a Comissão de Frente que é responsável pela recriação dos
vários momentos que envolvem o fenómeno “novela” na ilha de São Vicente. A hora esperada,
a concentração, a incorporação. Segue-se um segundo componente que é um Tripé de
Comissão de Frente intitulado “Origem das Novelas por essas Bandas” e faz-nos sonhar e reviver
outros tempos.
Assim sendo, apresenta uma sala à moda antiga, com uma televisão, com sofás, onde
recriamos o ambiente que demonstra as primeiras transmissões televisivas da época, abrindo o
desfile com a viajem em direcção aos mistérios e a história das novelas em São Vicente. A
comissão também é composta por várias crianças brincando, dançando e sobretudo gritando:
“Oli Novela!”, “Oli Novela”! Nada mais além de um simples grito para despertar todo um
alvoroço em direcção as nossas casas, deixando as ruas desprovidas de almas. Como que por
magia reaparecem as crianças agora, com disfarces de personagens que tanto nos cativaram,
provocando uma grande interactividade dos foliões com o público em geral. No meio da nossa
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sala aconchegante, o destaque vai para duas figuras primordiais na difusão das primeiras
novelas em São Vicente: O Galeno e o Djibla. Esses dois pioneiros na transmissão de telenovelas
por essas bandas merecem certamente o nosso realce e tributo.
O Mestre de Sala e a Porta-bandeira é o momento seguinte e mostra nos seus trajes os logos da
TVEC e Rede Globo e rostos de Djibla e Galeano, respetivamente. Próximo destes temos a
primeira ala que simboliza a novela Cabocla (ala 1) e uma Musa. O primeiro carro Alegórico
avança logo atrás e é denominado Escravos e Donos da Dramaturgia Época. Faz referência as
novelas épicas da Globo e do Mundo. Essas produções ficaram definitivamente na moda,
sobretudo especialmente, A Escrava Isaura, A Sinhá Moça. Novelas que muito nos fascinaram. O
Sucesso foi tão grande que na nossa sociedade não se ouvia falar de outra coisa. Os épicos são
representações majestosas, capazes de capturar lutas espantosas. São histórias de personagens
heroicos e nessa alegoria tudo isso está retratado magnificamente. É nossa pretensão fazer
reviver a majestosa Chica da Silva, a singela Sinhá Moça, numa envolvência carnavalesca,
retratando a escravatura. A grande interatividade surge com a nossa Chica da Silva, com a sua
ousadia, pretende conquistar, o público, girando de uma forma sedutora de um lado para o
outro
O sector primeiro finaliza com duas alas: as Baianas incorporadas na novela Escrava Isaura (ala
2); e um grupo que simbolizam a novela O Bem Amado (ala 3).
2º sector – Novelas com mais impacto/Audiências
O segundo sector ostenta 4 alas e um carro alegórico e aborda novelas que tiveram mais
impacto e audiências em São Vicente, e não só, e que demonstravam, entre outras, histórias de
superação, disputas politicas, amores (in)possíveis, nomeadamente Pai Herói, Beleza Pura,
Caminho das Índias, Cheias de Charme, Rei do Gado, Pedra sobre Pedra, Rainha da Sucata e
Roque Santeiro.
O sector abre com uma ala (ala 4) inspirada na novela Pai Herói ao que se seguem a Rainha da
Bateria simbolizando a novela Beleza Pura, a bataria (ala 5) que reproduz a novela Caminho das
Índias, ala 6 que apresenta-se Cheias de Charme com os Passistas e uma bela Musa.
O segundo carro Alegórico já se encontra no asfalto e traz-nos o Rei e Rainha do Horário Nobre.
Representa as novelas de horário nobre tais como: Rei do Gado, Pedra sobre Pedra, Rainha da
Sucata. Neste sentido, surge o imponente Rei do Gado, com a sua manada. Esta alegoria
esplêndida que se transforma num rio é certamente merecedora da nossa admiração. O
Destaque vai para o nosso querido Jorge Tadeu da Novela Pedra Sobre Pedra que, com a sua
câmara, faz milagres entre as mulheres. Por último, surge os robôs majestosos, inovadores,
retratando a Rainha da Sucata, chamando atenção da nossa sociedade decadente e
consumista, onde poucos se aproveitam do desperdício para fazer a reciclagem,
reaproveitando e transformando em produtos de luxo.
A viagem pelas novelas com maiores audiências finaliza com o inesquecível Roque Santeiro, “Tô
certo ou tô errado”.
3º sector – Infantis e cómicas
O 3º e último sector é dedicado as novelas infantis e cómicas, aquelas exibidas antes das
notícias e que ainda hoje fazem parte do imaginário dos pequenos e graúdos, pois aludiam a
alegria de viver, a partilha, a união, as ilusões. Referimo-nos concretamente as novelas como o
Carrocel, Brega e Chique, Cambalacho, Cobras e Lagartos, Chocolate com Pimenta e Deus nos
Acuda. O Lema é: “mais vale rir do que chorar”.
Na ala 8, que representa a novela Carrossel, as crianças dão-nos as boas vindas ao sector 3. As
famosas Brega e Chique vêm logo atrás e compõem a ala 9.
Seguindo o carro de som verificam-se as alas 10, 11 e 12, que representam novelas cómicas,
apimentadas e engraçadas como Cambalacho, Chocolate com Pimenta e Deus nos Acuda,
respetivamente. Essas incontornáveis novelas são abraçadas artisticamente pela nossa Musa.
O nosso desfile finaliza com mais uma alegoria designada O Bom Humor da TV – Com Pimenta.
Representa, alegoricamente, três novelas com muito em comum, onde se destaca
particularmente o Humor. De facto, esse Humor que nos pregava na tela está bem patente nas
novelas como: Cobras e Lagartos, Deus nos Acuda e Chocolate com Pimenta.
Há novelas das quais o propósito é difundir o amor, a fé, a ideologia, neste caso específico,
embora também haja amor, há muito Humor, muita Folia, muita Cor, muita Alegria…
É assim que pretendemos finalizar em grande o nosso desfile. Para que esse final seja mesmo à
maneira eis que surge uma figura ímpar, uma figura peculiar das Telenovelas. A ilustre Dercy
Gonçalves, com toda a sua envolvência.
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Ficha técnica
Alegorias
Criadores das Alegorias
Valdir Bito, João Brito
Nº
Nome da Alegoria

TRIPÉ DE COMISSÃO DE FRENTE

ORIGEM DAS NOVELAS POR ESSAS BANDAS

01

ESCRAVOS E DONOS DA DRAMATURGIA ÉPICA

O que representa
O tripé da comissão de frente faznos sonhar e reviver outros
tempos. Assim sendo, apresenta
uma sala à moda antiga, com
uma televisão, com sofás, onde
recriamos
o
ambiente
que
demonstra
as
primeiras
transmissões televisivas da época,
abrindo o desfile com a viajem
em direcção aos mistérios e a
história das novelas em São
Vicente. A comissão também é
composta por várias crianças
brincando,
dançando
e
sobretudo gritando: “Oli Novela!”,
“Oli Novela”! Nada mais além de
um simples grito para despertar
todo um alvoroço em direcção as
nossas casas, deixando as ruas
desprovidas de almas. Como que
por
magia
reaparecem
as
crianças agora, com disfarces de
personagens que tanto nos
cativaram,
provocando
uma
grande interactividade dos foliões
com o público em geral.
No
meio
da
nossa
sala
aconchegante, o destaque vai
para duas figuras primordiais
na difusão das primeiras novelas
em São Vicente: O Sr. Galeno e o
Sr. Djibla. Esses dois pioneiros na
transmissão de telenovelas por
essas
bandas
merecem
certamente o nosso realce.
A primeira alegoria faz referência
as novelas épicas da Globo e do
Mundo. Essas produções ficaram
definitivamente
na
moda,
sobretudo e especialmente, A
Escrava Isaura, Sinhá Moça.
Novelas
que
muito
nos
fascinaram. O Sucesso foi tão
grande que na nossa sociedade
não se ouvia falar de outra coisa.
Os épicos são representações
majestosas, capazes de capturar
lutas espantosas. São histórias de
personagens heroicos e nessa
alegoria tudo isso está retratado
magnificamente.
É
nossa
pretensão
fazer
reviver
a
majestosa Xica da Silva, a singela
Sinhá Moça, numa envolvência
carnavalesca,
retratando
a
escravatura.
A
grande
interactividade surge com a nossa
Chica da Silva, com a sua
ousadia, pretende conquistar, o
público, girando de uma forma
sedutora de um lado para o
outro.
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REI E RAINHA DO HORÁRIO NOBRE

02

A segunda alegoria representa as
novelas de horário nobre tais
como: O Rei do Gado, Pedra
sobre Pedra, Rainha da Sucata.
Neste sentido, surge o imponente
Rei do Gado, com a sua manada.
Esta alegoria esplêndida que se
transforma num rio é certamente
merecedora da nossa admiração.
O Destaque vai para o nosso
querido Jorge Tadeu (Fábio
Junior) que, com a sua câmara,
faz milagres entre as mulheres. Por
último surge os robôs majestosos,
inovadores, retratando a Raínha
da Sucata, chamando atenção
da nossa sociedade decadente e
consumista, onde poucos se
aproveitam do desperdício para
fazer
a
reciclagem,
reaproveitando e transformando
em produtos de luxo.

O BOM HUMOR DA TV – COM PIMENTA

Nosso último carro representa,
alegoricamente, três novelas com
muito em comum onde se
destaca particularmente o Humor.
De facto esse Humor que nos
pregava na tela está bem
patente nas novelas como:

03

Cobras e Lagartos, Deus nos
Acuda e Chocolate com Pimenta.
Há novelas das quais o propósito
é difundir o amor, a fé, a
ideologia, neste caso especifico,
embora também haja amor, há
muito Humor, muita Folia, muita
Cor, muita Alegria…
É assim que pretendemos finalizar
em grande o nosso desfile. Para
que esse final seja mesmo à
maneira eis que surge uma figura
ímpar, uma figura peculiar das
Telenovelas.
A
ilustre
Dercy
Gonçalves, com toda a sua
envolvência
e
irreverência
características.
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Ficha técnica
Fantasias
Criadores das Fantasias
Valdir Bito, João Brito
Nº

Nome da Fantasia

DADOS SOBRE AS FANTASIAS DAS ALAS
O que Representa Nome da Ala

As brincadeiras de
rua
e
o
simblogismo
de
assinalar
o
momento
de
início das novelas.
Representação
cenográfica
de
actores
marcantes

CF

Coreografada,
Comissão
de
frente

Responsável
Ala

Direcção
Carnaval

de

Direcção
Carnaval

de

*

Numa
representação
histórica de uma
relação que perdura
aos nossos tempos,
entre
a
pioneira
TVEC
e
a
conceituada
gigante mundial de
novelas, a Rede
Globo,
respectivamente o
Mestre Sala ea Porta
Bandeira

Casal MS &PB
Jair
Sancha
e
Alcione
Rocha
Sancha

1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira

Épico,
representando,
segundo relatos a 1ª
novela retransmitida
em TV – marcante
pelo forte relação
com o mundo rural
clássico e as varias
ciclos Brasileiros de
café e açúcar, por
exemplo

social

Zuleica
Fernandes
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01

Criadores das Fantasias
Valdir Bito, João Brito
Nº

Nome da Fantasia

DADOS SOBRE AS FANTASIAS DAS ALAS
O que Representa Nome da Ala

Responsável
Ala

*

Xica Escrava, numa
releitura
contemporânea do
mundo prepotente
do negócio de seres
humanos

Destaque de Chão
Musa

Direcção
de
Carnaval/Salete
Rocha

Salete Rocha

Xica Escrava

02

03

Baianas da escrava
Isaura – a escrava
que
marca
seu
tempo, em uma
novela
verdadeiramente do
quotidiano rural –
majestosamente
representada pelas
nossa carismáticas
Baianas

Esta Ala muito forte,
de
nossa
comunidade, vem
representando
a
Cidade
de
Sucupiraa e o seu
irreverente Prefeiro
Odorico Paraguassú
sempre
pra

comunidade

Alice Dias

Comunidade

Aldina Delgado
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frentemente

Do histório Pai Herói,
vamos relembrar os
Carismáticos
e
marcantes
Tony
Ramos,
Elesabeth
Savala, Paulo Autran
e Gloria Menezaes,
numa reengenharia
do
puzzle
de
abertura do mesmo.

04

Coreografada

Isa Matos

Raínha da bateria

Direcção
Carnaval

*

A Beleza Pura - ela
que
vem
representando hipsis
verbis, a beleza da
nossa comunidade,
a
carismática
e
possessiva Daylene
Rocha,
a
Pura
Beleza

de

Daylene Rocha
Daylene Rocha

Beleza Pura

Caminho das Indias ,
rumo a Calcutá no
ritmo frenético, e
pegada
inconfundível desta
bateria Montsú – da
paizão avassaladora
de Maya e Bahuan,
enrtre Mindelo, o
Brasil e a ìndia

05

Caminho das ìndias

Bateria

Direcção
Carnaval
Harmonia

de
e
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Cheias de Charme

Passistas cheias de
charme,
irreverentes
e
verdadeiramente
charmosas
e
poderosas Ala de
passistas pioneira e
possante
–
mostrando toa a sua
arte
de
saber
coreografar e do
samba no pé

Cláaudia Freitas
e Fredy Sousa

Coreografada

*

A raínha do Rodeio,
vem do Mundo do
inconfundíveis
rodeios
e
feiras
agropecuárias,
inspiradas
no
marcante Rei do
gado

Destaque de Chão
Musa
Leisa Correia

Direcção
de
Carnaval/Leisa
Correia

Social

Catarina
Cardoso

Raínha do Rodeio

07

Do longínquo no de
1986,
vamos
refrescar
os
personagens
marcantes
de
Sinhozinho
Malta
(Lima Duarte), Viuva
porcina
(Regiba
Duarte, José Wilker o
próprio
Roue
Santeiro,, pra não
dizer
do
galã
Maurício Matar e do
inequecível retratista
Do
conceituado
Fábio Junior
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*

Os nossos pioneiros e
simpáticos 2ªCasal
de MS E Porta
bandeira,
carregando
o
pavilhão da escola
num momento único
e
histórico,
seno
apresentado
um
segundo casal de
MS e PB

Na representação
do nosso segundo
casal de Ms & PB,
seguem
Cirilo
e
Maria
Joaquina,
respectivamente
Marcus Santos e
Alana

Direcção
Carnaval

de

2º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira

Produzida no Brasil,
mas de inspiração
Mexicana, vem as
nossas crianças num
ritmo
frenético,
como
lhes
é
característico,
muitas
delas

Crianças

Samila
Inocêncio

e
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desfilando
pela
primeira
vez,
oriundos do nosso
viveiro
“
Monte
Sossego Mirim”, que
desfila d
Todos os domingos
de Carnaval

Do
universo
contranstante e da
dicotomia entre ser
Brega
e
chique,
surge pela primeira
essa Ala ousada
fantaisada
com
todo origor

Ailina Fernandes

Social/comunidade
Carla Fernandes
e Vânia

09

Muito Cambalacho,
nesta
Ala
dos
audaciosos Nana e
Gêgê

10

comunidade

Patrícia e Rosy
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Esta moça doce e
humilde,
que
sempre
ridicularizada e que
se transforma nessa
milionária, inspira a
Ala
achoclatada,
com muito picante
da
nossa
comunidade

11

Da novela Deus nos
acuda,
vem
os
nossos
visionários
ancestrais, que em
tempo
áureos
ousaram criar esta
Agremisção

12

Comunidade

Sissi

Os
Ancestrais
–
inspiradores vem de
alma clara/branca
Cristalina e pura,
mostrando toda a
sua
vitalidade
apesar dos anos
acumulados

Direcção
Carnaval

de

*

A Venenosa mas
suave Katia Ferreira,
vem desfilando com
sua fantasia e seus
olhos verdes garrafa,
mostrando que nem
tudo que é veneno
e prejudicial

Suave Veneno

Destaque de Chão
Musa
Katia Ferreira

Direcção
de
Carnaval/Katia
Ferreira
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Criadores das Fantasias
Valdir Bito, João Brito
Nº
*

DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALEGORIAS
O que
Nome Alegoria
Representa
XICA DA SILVA - RAÍNHA

Nome da Fantasia

A Escrava Xica da
Silva, da
memorável
telenovela do
mesmo nome,
toda poderosa ,
imponente e
cheia de cor. Srá
personificado
pela Riza Soraia

Escravos e
Donos da
Dramaturgia
Épica – Raínha
Riza Soraia

Responsável

Zézinha
/Direcção de
Carnaval

*

As Damas de
companhia da
Xica, luxuosas e
deslumbrantes

Escravos e
Donos da
Dramaturgia
Épica

As Sinhás todas
muito ousadas e
super sensuais
destas figuras de
destaque

Escravos e
Donos da
Dramaturgia
Épica

Zézinha

*

Direcção de
Carnaval
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*

O deslumbre de
Soraya
Conceição,
fantasiosa com
muito brilo e
glamour

*

Direcção de
Carnaval

Rei e Raínha no
horário Nobre

Direcção de
Carnaval

Rei e Raínha no
horário Nobre

Direcção de
Carnaval

REI DO GADO

O poderoso Rei
do Gado
personificado por
nosso atlético e
musculoso - João
Lopes, impondo
seu berrante a
sua boiada nas
ruas de Mindelo

*

Escravos e
Donos da
Dramaturgia
Épica

RAINH A DE SUCATA

A Rainha da lata
velha, ou melhor
sucateada, mas
muito chique e
chei de
deslumbre e
elegância, vem
representada
pela nossa
Mindelense
Salgadinha –
Vânia ferro Mello
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*

As poderosas
Damas do Rodeio
e do Mundo
Rural, dando a
devida
protecção ao Rei
e a Raínha de
Sucata

Rei e Raínha no
horário Nobre

Direcção de
Carnaval /
Sónia Fonseca

O bom Humor
da TV - com
Pimenta

Direcção de
Carnaval / Isa
Matos

O bom Humor
da TV - com
Pimenta

Direcção de
Carnaval /
Sónia Fonseca

*

As cobras e
lagartos se
enroscando na
sensualidade
Mindelense aqui
representada
pelas nossas
beldades em
Damas de
Alegoria

*

Claudia Rivera –
toda venenosa,
na cabeça da
serpente
simulando a
peçanha da
mortífera
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*

Apimentadinha
mas muito
achocolatada a
nossa mascote
de Alegoraia

Vice Presidentes:
Daniel Oliveira - Nhela
Alice David Dias - Licinha
Isa Gomes de Matos - Isa
António Delgado Lima – Toy de Caravela
Secretaria
Cândida Rosa Santos
Vogais:
Sónia Fonseca
Valter Silva
Tesoureiro
Adriano Delgado Lima
Director de Carnaval:
Guilherme Reginaldo Oliveira
Director de Harmonia
Rito Afonso Santos
Directores
Jansénio Delgado
Sónia Vieira
Mestre de Bateria
Edir Brito
Directores de Bateria
Christy Quintino
Bruno
Paulo José
Luis
Tiago
Nelson
Música : Riola d´Cmad
Compositor – Cosntantino Cardoso
Interpretes principais
Esther Viviana
Andreia Silva
Edénio Fonseca

O bom Humor
da TV - com
Pimenta

Direcção de
Carnaval

