
ENREDO 

TODOS OS SENTIDOS VÃO DAR AO SONHO 

SINOPSE 

Como cantou um dia o poeta Manuel Freire; 

“Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida, como 

outra coisa qualquer [...] Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, 

fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, 

máscara grega, magia [...] Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a 

vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida, 

entre as mãos de uma criança”. 

Já Leonardo Da Vinci disse que “A arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz 

o intraduzível” e a Escola de Samba Tropical vem dar vida ao Sonho através da arte. 

Assim como “todos os caminhos vão dar a Roma”, “Todos os Sentidos vão dar ao 

Sonho”. Para sonhar é preciso sentir; sentir emocionalmente e deixar fluir as 

sensações e impulsos dos sentidos fisiológicos. É preciso ver, tocar, ouvir, cheirar e, 

até mesmo degustar (sim, porque a partir do paladar, ganham forma muitos sonhos). 

Arte, sonhos, sentimentos e sentidos são, até certo ponto indissociáveis. O sonho leva 

à ousadia e a ousadia leva ao progresso. Para evoluir é preciso ousar. É preciso 

coragem para inovar. 

É justamente imbuído dessa ousadia e coragem, aliadas à irreverência e criatividade 

típicas do povo mais sonhador do Mundo, o Cabo Verdiano, que a Escola de Samba 

Tropical virá terreiro com um desfile sumptuoso, de enorme esplendor, mas também 

inovador, técnica e artisticamente, arrojado, elevando mais ainda a, já de si elevada, 

fasquia qualitativa do Carnaval do Mindelo. Vamos sonhar com Cabo Verde no 

Coração. 

Afinal, o que é Cabo Verde senão a materialização de grandes sonhos, formado por 

sonhos menores, que levaram o Infante Dom Henrique a aventurar-se “por mares 

nunca dantes navegados”, deram alento a Amílcar Cabral para formar uma nação 

soberana e independente e que produziram campeões do mundo no desporto e 

ícones na música e cultura? 

O que seria de Cabo Verde se não fosse a capacidade de sonhar do Cabo Verdiano? 



O Mundo inteiro é filho do sonho. Até Deus, para conceber o Universo e todas as 

coisas, terá sonhado com elas primeiro. O sonho é aquilo que veio antes do princípio. 

Todo o sonho tem o seu lado material. Tem olhos que o veem, ouvidos que o ouvem, 

tem cheiro, tem sabor e tem mãos que o constroem. 

Vamos sentir, 

vamos criar 

Vamos ouvir, 

vamos ousar 

Vamos construir, 

vamos inovar 

Vem com a Escola de Samba Tropical 

Vamos SONHAR 


