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No princípio Deus criou os Céus e a Terra e então disse Deus: "Façamos o homem à nossa 
imagem e a mulher conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos 

animais que se movem rente ao chão". 
 

 
E assim, de acordo com Génesis, o primeiro livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, nascia 
o Universo e pisavam no Paraíso os primeiros representantes da espécie humana, Adão e Eva. 
 
Terá começado aí mesmo a bi-polarização do Mundo. Desde então, tudo acontece a dois.  
 
A História da Vida e da Humanidade foi feita a dois. O que seria do Dia sem a Noite, do Calor sem 
o Frio, do Doce sem o Amargo ou de Pinha sem Cantai? Não haveria Julio César sem Cleópatra, o 
Belo só existe porque existe o Feio, no Ódio cresce o Amor e das Fraquezas se extraem Forças. 
 
Toda moeda tem duas faces, o mar que separa as nossas ilhas é o mesmo mar que as une. A VIDA 
é feita de polos opostos, de extremos que se atraem, de contrastes que se completam e se 
aperfeiçoam, de diferenças que a tornam mais bela. 
 
São as nossas diferenças que nos aproximam e nos aprimoram. Somos nós próprios sem sermos 
necessariamente sempre os mesmos.  Desde o inicio dos tempos que a Inocência e Malícia, 
Virtude e Pecado, Sagrado e Profano, Ímpio e Purificado caminham de mãos dadas Lado a Lado. 
 
Não há guerra sem paz, não há sombra sem luz, nem há Loucura sem Genialidade. Marilyn 
Monroe, do alto da irreverência que sempre a caracterizou, um dia disse “a imperfeição é bela, 
a loucura é genial e é melhor ser absolutamente ridículo que absolutamente chato”. 
 
“De génio e de louco, todos temos um pouco”. Onde acaba a loucura e começa a genialidade? 
Dificil dizer. O que é inegável é que o Ser Humano tende naturalmente a unir duas pontas para 
dar os nós da sua existência.  
 
Os grandes avanços da Humanidade têm nascido da união e sinergia de brilhantes parcerias; 
assim como os irmãos Lumiere criaram o cinema e os gémeos Dumont projetaram o primeiro 
avião, a dupla Gago Coutinho e Sacadura Cabral fez a primeira travessia aérea transatlântica, com 
escala em Cabo Verde. Laurel & Hardy deram vida à imortal dupla “Bucha & Estica”, Grosciny e 
Uderzo foram os pais da quase secular saga de Asterix, o intrépido gaulês que comandava a 
resistência aos Romanos, Tom Jobim e Vinicius de Moraes compuseram a universal Garota de 
Ipanema. 
 



 
Aqui, nesta terra de Magia e Folia, onde Deus derramou a sua Alegria, também tudo é a dois. 
Ninguém se lembra de Ti Goy sem Caraca, a saudosa Dona Tututa atingiu os píncaros da fama, 
quando se fez acompanhar ao violão por Taninho Évora, o imortal B.Leza emprestou a sua 
musicalidade ao brilho literário de Baltazar Lopes da Silva e criaram a eterna morna Eclipse. João 
Branco e Janaína dão um colorido especial ao Outono Sanvicentino, com o MINDELACT, Jotacê 
& Anísio fizeram Cabo Verde dançar ao som de TUD Ê BADA e a nossa querida Mnininha de Cruz, 
a doce Cremilda Medina, deu as mãos a Tito Paris e, a dois, deram voz à genialidade de Manêl 
d’Novas. 
 
Porém nem só de coisas boas se fazem as “duplas da vida”. Pobreza e Riqueza, Luxo e Miséria, 
Abundância e Necessidade caminham ao longo dos tempos, de mãos dadas. Nem a frieza dos 
números, nem a exatidão da Matemática podem explicar os contrastes e contradições da 
Condição Humana; Poucos com QUASE TUDO, Muitos com QUASE NADA... a não ser o Sorriso  
 
... e o maior de todos os tesouros, que o Criador nos concedeu: O AMOR!!!! Um amor onde o 
Doce ama o amargo, onde não há Certo ou Errado, onde a Igualdade se entrelaça com a Equidade 
e onde a Liberdade abraça a DIVERSIDADE. 
 
 

O DESFILE 
 

Primeiro Setor: 
 
É justamente em defesa de diversidade, do direito de sermos nós próprios, sem termos de ser 
todos os mesmos, que o Grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte vem a terreiro, agraciar o 
exigente povo do Mindelo com um desfile irreverente, criativo e todo voltado para as grandes 
dicotomias da Vida, empunhando a bandeira da Liberdade, Igualdade e Diversidade. 
 
Vamos contar, na verdade cantar e dançar, várias histórias numa só. Vamos falar dos amores e 
desamores de Psiqué e Cupido, vamos deambular pelos quatro elementos da natureza, vivênciar 
o drama do menino que leva uma vida de mulher, aprisionada num corpo de homem, sentir um 
pouco da genialidade e inconformismo que fazem a sociedade rotular de louco todo aquele que 
foge da norma. 
 
O cortejo começará com o misticismo em movimento duma Comissão de Frente liderada por 
João Branco, que empunhará de forma simbólica a Bandeira da Diversidade e representará a 
liberdade que existe em cada um de nós, de determinarmos o que somos e que caminhos 
trilhar.Num mundo dominado pelo manequeísmo, que divide o mundo simplesmente entre Bom, 
ou Deus, e Mau, ou o Diabo e onde a matéria é intrinsecamente má, e o 
espírito,intrinsecantemente bom, a Comissão de Frente vem mostrar que o bom e mau está 



 
dentro de cada um de nós e que é a personalidade de cada um,diferente em cada indivíduo,que 
define o grau de manifestação de um ou do outro.Todos somos Bondade e Maldade. Cabe a cada 
um de nós, saber fazer prevalecer um e dominar o outro. 
 
Os bailarinos estarão trajados em tons de Grena e Azul, “ BOM E MAU TA DENT DE NOJ”, virá 
logo de seguida a bandeira, empunhada pela Porta Bandeira do lado esquerdo por ela ser 

canhota, Hirondina Sofia Lopes Évora (Dondy Évora) , devidamente cortejada pelo Mestre Sala, 

Valdir César  Gomes (Kavera Gomes), ambos nascidos e criados para o Carnaval nos Cruzeiros 
do Norte. 
 
 

 
 
O casal de Mestre-Sala e Porta Bandeira virá em representação do Fogo do Amor, da Essência 
da Paixão e viajará no tempo até à Grécia Antiga, mergulhando profundamente na sua mitologia 
e resgatando algumas das mais arrebatadoras e afamadas histórias de amor vivida pelo homem 
ao longo dos tempos. Elegantemente trajados de Vermelho, côr da Paixão, Laranja em 
representação do Fogo e o Dourado da Felicidade, os guardiões do pavilhão cruzeirense trarão o 
Anjo Cupido para as ruas da cidade, personificado pelo arco e flecha do amor, na mão do Mestre-
Sala e por uma escultura em relevo no vestido da Porta-Brandeira.  
 
Logo após o Primeiro Casal, desfilará um corpo de 5 Musas do Carnaval, em tons de azul turquesa, 
representando a Doce Tentação. Este corpo de passistas funcionará como uma espécie de “abre-
alas humano”, que fará a ligação entre a vanguarda do cortejo e o corpo do desfile. 
 



 

 
 
A primeira ala temática tem o nome de PRETO E BRANCO e pretende demonstrar como a 
mistura de cores, sabores, géneros e crenças contribui para uma sociedade mais perfeita e 
equilibrada. A côr predominante será o Dourado, a côr da Luz e Prosperidade, a côr do Brilho, 
representando as virtudes da miscigenação e mestiçagem. As fantasias terão tons diversos entre 
o preto, dourado e brancos com a conjugação das plumas representando a origem do mestiço. 
Será o retrato dum Universo justo, onde cada um é como é, mas todos são iguais e não temem a 
mistura.  
 

    
 
A ala da Sombra, dará um tom rosa ao lado mais sombrio da vida, à verdade por detrás dos 
espelhos, às profundezas do nosso subconsciente, onde opiniões se formam, memórias se 
conservam e onde guardamos o que realmente pensamos. 
 



 

      
 
Encerrando o Primeiro Setor do cortejo vem o primeiro carro alegórico, denominado O MISTÉRIO 
DO JARDIM DO ÉDEN acompanhado das madrinhas do mesmo Nélida Verissimo e Mila Diogo. 
 

       

  
 
Falar de Adão e Eva no paraíso é falar também do início da vida e do início do sexo.  



 
 
Enquadram-se duas esculturas da imagem de Lúcifer (anjo ou diabo) nas duas pontas e depois 
no meio e até mais ou menos 60% do carro. Temos os quatros rios que dividem o jardim do Éden, 
que são o Píson, Ghion, Tigre e Eufrates. 
 
Trata-se de um andor “prenhe” de vida, que nos remete à criação dos tempos na perspectiva 
bíblica, onde anjos e demónios simbolizam todo o rol de virtudes e defeitos que envolvem a 
humanidade desde que “o Mundo é Mundo”.  
 
 
Segundo Setor: 
 
Esta parte do desfile, dedicada ao Belo, ao Glamouroso, mas também ao Sábio, ao Guardião do 
Conhecimento é encabeçada pela ala das Divas, uma ala integralmente feminina, onde um 
conjunto de belas foliãs personificará a beleza, elegância e carisma da mulher. Beleza não só a 
nível estético, mas sobretudo em termos emocionais e intelectuais. Lindas mulheres, belas por 
dentro e por fora.  
 

 
 
De seguida virá um casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira Mirim, composto por duas crianças 
que trarão o Futuro para o Tempo Presente.  
 
A ala MIX Histórico trará ao terreiro 2 exemplares de todas as demais alas e como figuras de 
destaque, mostrará “duplas famosas de todos os tempos” guardadas por duas versões da 
personagem Malévola, a de negro demostrando a maldade e a branco demostrando a bondade.    
 
Eis que surge Sua Majestade, a Rainha de Bateria, uma versão pós-modernista da Nobre Lady 
Marian de Nottingham, que conduzirá os seus subditos, trajados da suas grande paixão, Robin 



 
dos Bosques, que roubava aos ricos, para dar aos pobres, tornando-se o mais famoso justiceiro 
social da história da humanidade. 
 
O corpo ritmico do desfile ficará mais uma vez a cargo da Bateria Mindelsamba, que sob a batuta 
e comando de dois Mestres Nando Gomes e Elton Paris fará ecoar por todo o cortejo a sonoridade 
característica e sincronizada com 102 (cem e dois) instrumentos de percussão, de diferentes 
naipes em absoluta complementaridade e sintonia, fazendo vibrar quem desfila e quem assiste, 
dando mais vida e embalo à composição da dupla Jotacê & Anísio. Trajados de Robin dos Bosques 
, que personifica as diferenças da sociedade entre Ricos e Pobres , em que ele tirava dos ricos 
para dar aos pobres tratando de minimizar as diferenças. 
 

 
 
Trazendo harmonia ao ritmo da batucada, virá o carro de som, entoando o popular hino de 2020 
“UM T’OTCHÁ DRITIM” acompanhado das  Madrinhas do carro de musica  Josiane Monteiro e 
Melissa Neves. 
 
O desfile prossegue embrenhado no glamour e poder de sedução da ala das Passistas, onde o 
famoso e inigualável corpo de bailarinas do GC Cruzeiros do Norte, dirigidos pela coreógrafa Vany 
Brito, espalharão toda a sua graciosidade, elegância e vigor pelas Sete Ruas do Nosso 
Encantamento, dando corpo em tons de vermelho e dourado, à vida e sua origem, desde o tempo 
de gestação até ao nascimento. Esta ala será no fundo uma forte homenagem às mulheres que 
acabam sendo o pilar central da humanidade, por serem quem transporta no seu ventre um ser 
durante nove meses, para lhe conceder a dádiva mais de todas; a Vida. 
 
Entra em cena a ala das Cobras e do Veneno, uma ala em tons de verde e dourado, onde o tema 
central será a inveja, o ódio, a falsidade e maldicência. A negatividade duma forma geral. Na 
frente como destaques da ala Risolinda Brito e Rudy Dias.  
 



 

   
 

 
No xadrez mágico da Humanidade (segundo carro alegórico ), o jogo não tem fim. Nessa vida 
onde as vezes a areia suporta a pedra e a pedra suporta a areia, podemos dizer que estamos 
perante uma amostra viva do Universo em que um necessita sempre do outro. Este é o retrato 
segundo carro alegórico, o XADREZ MÁGICO DA VIDA. O carro alegórico possui um chapéu 
magico gigante atrelado na traseira, com tem um figurante escondido com pombas, confetis e 
fumo branco que segue instruções de um mágico e vem acompanhado pelas respetivas  
madrinhas  Sivienne Gomes e Elvira Whanon.  
  

  
 
 
 
 
Terceiro Setor 



 
  
Prossegue o cortejo com a ala Mandala da Sabedoria, com mudança de cor no vestido que será 
multicor.Vêm acompanhado de 3 figuras de destaque a frente da ala. 
 

   
 

 
 Seguida da ala Cara e Corôa, onde uma policromia assente em vermelho,branco e prata ,na  
mesma cor  a figura de destaque Gisele Verissimo recriam a forma como o dinheiro corrompe e 
ameaça uma sociedade movida a ambição e ganância, atraída pelo vil metal. Mostrará também 
os contrastes entre um lado e o outro do espectro social e tentará retratar como uma 
determinada “verdade” tem sempre mais do um lado, ou versão, assim como uma moeda tem 
sempre duas faces.  
 

     
 
A próxima ala temática assentará num binómio cromático que conjuga azul e prata, ao que se 
seguirá a maior das alas, a Ala DNA, onde verde, amarelo, vermelho e azul representarão as 



 
diferentes(4) Bases Nitogenadas do DNA; a Adenina deverá ser de cor verde, a Tinina de cor 
Laranja, a Guanina de cor azul e a Citosina de cor amarelo. Assim dar-se-á origem a uma mistura 
de cores que formará um cordão que representa a constituição do DNA. 
 

 
 
Encerrando o nobre cortejo de um Mundo onde “TUDO É A DOIS”, vem o terceiro carro alegórico, 
denominado DNA acompanhado das madrinhas Magaly Monteiro e Alanis Chantre. Representa 
o início da vida, ou seja representa quatro formas diferentes de vida, em que teremos a imagem 
de um Dinossauro, um Flamingo, um lagarto (osga) e a espécie humana será representada pelo 
nosso ilustre intelectual Baltazar Lopes da Silva. 

   
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DOS CARROS ALEGÓRICOS 
 
 

1º carro alegórico O MISTÉRIO DO JARDIM DO ÉDEN 
 

• 6 anjos (branco) 

• Observações: crianças com idades compreendidas entre 8 a 10 anos 

• 6 damas (vermelho e dourado) 2 em versão maiô, 4 igual ao desenho 

• 2 personagens simbolizando Adão e Eva, empunhando um cesto de maças que irão 
sendo distribuídas ao publico ao longo do desfile.  

• 2 personagens masculinas: Lucifer  

• Damas nuas com pintura corporal  
• Rainha Tentação (vermelho) (Maria De Fátima Araujo Fortes)  
 

 
 
2º carro alegórico XADREZ MÁGICO DA VIDA 
 

• 2 super damas 

• 4 damas (verde e azul) 

• 4 estatuas vivas - figuras do jogo de xadrez  

• 1 personagem – dono do jogo (mulher) 
• Rainha verde ((EDNA HELENA DOS SANTOS) 

• Atrelado Chapéu Mágico 
 
 
3º carro alegórico DNA 

 
 

• 4 personagens multicolores representado o DNA  

• 4 damas azul 
• 1 par de gémeos idênticos   

 

• 2 personagens da maquina do tempo, representado o passado (idade da pedra) e o 
futuro (android) 



 
• O Rei sábio Paulo Pereira  

  



 
MÚSICA 

 
Pelo sexto ano consecutivo, a música oficial do enredo do GC Cruzeiros do Norte ficará a cargo 
da parceria musical de João Carlos Silva e Anísio Rodrigues (Jotacê & Anísio), que trarão a terreiro 
um tema ritmado, quente e envolvente, carregado de essência crioula e caboverdianidade, 
assente numa viagem ritmica por todos os estilos e ritmos que compôem e dão forma ao Carnaval 
Mindelense. 
 
Será um resgate da nossa tradição musical, com um tempero e uma sonoridade contemporâneas 
e aquele toque de inovação que o exigente público de São Vicente já espera a cada ano. 
 
Para uma melhor ilustração na nossa proposta musical, segue-se a letra acompanhada duma 
explicação estrófe por estrófe, que permitirá um maior entedimento de como música e enredo 
casam de forma harmónica e se retratam mutuamente com fidelidade. 
 
UM T’OTCHÁ DRITIM 
(Jotacê & Anísio) 
 
DESDE ADÃO E EVA 
ATÊ HÔJ NA MI MÁ BÔ 
TEM PRÊT E BRONK, TEM NÔTE E DIA 
MÁ DIANTE DE DEUS NÔS Ê UM SÔ 
NÔ VRÁ COSTA PA DISCRIMINAÇÃO 
CARNAVAL Ê FELICIDADE 
NA COMPASS RITMÓD D’NÔS CORAÇÃO 
CRUZEIROS DO NORTE Ê IGUALDADE 
 
Panhá preconceit, transformal em respeit 
Pô pê na Estrada de Progress 
Quêl lá qu’ê Chave d’nôs Sucess 
DOCE MÁ MARGÔSE cá tem que ser igual 
Nô encará nôs diferença 
Moda um côsa normal 
 
Força d’nôs bróce tá bem ê d’nôs União 
Vida ê um Soma, nunca um Subtração 
Fazê de bô grandeza, GRANDIOSIDADE 
Cá tem riqueza  
Má grande que Diversidade 
 
Estendê môn, p’isdá quem mestê 

 
 
 
O nosso périplo musical remonta à origem dos 
tempos, mostrando que desde que Adão e 
Eva, no Paraíso, o Mundo é feito de 
contrastes, onde a noite termina no dia, mas 
todos são iguais e onde não há lugar à 
discriminação e ao preconceito. Onde o que 
deve reinar é a felicidade e o respeito pelas 
diferenças, como reflexo da igualdade. 
 
A transformação do preconceito em respeito 
e tolerância é vista como o único caminho 
para o progresso.  
 
Novamente é realçada a importância das 
diferenças, mostrando que existe doce e 
existe amargo e que um não é melhor do que 
o outro. 
 
Um dos valores mais importantes a resgatar 
na nossa sociedade é a solidariedade e união. 
O espírito de entre-ajuda, através do qual, 
somamos e criamos sinergias, mostrando 
sempre que o lado melhor da nossa sociedade 



 
Bem má mi, nô fazê nôs terra Florescê 
Juntim, Pertim, de Principio atê Fim 
Dôs a Dôs, Lód à Lód 
Um t’otchá dritim 
 
UM T’OTCHÁ DRITIM, UM T’OTCHÁ DRITIM 
DE PRINCIPIO ATÊ FIM, UM T’OTCHÁ DRITIM 
 
UM T’OTCHÁ DRITIM, UM T’OTCHÁ DRITIM 
JUNTIM, PERTIM, UM T’OTCHÁ DRITIM 

é a Diversidade. É melhor ser Grandioso do 
que querer ser Grande e juntos poderemos 
tornar  o nosso Cabo Verde melhor. 
 
O refrão da música aspira novamente a ficar 
no ouvido do povo, recriando uma expressão 
típica mindelense, que retrata bem o espírito 
e todos os valores que o Grupo Carnavalesco 
Cruzeiros do Nore se propõe a emanar no dia 
25 de Fevereiro de 2020. 

 


