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PROJETO 

MÚSICA GERA CULTURA. 
MÚSICA GERA 
ECONOMIA! 
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COORDENAÇÃO 

MARIVENTOS – Eventos e Serviços, Lda. 

PARCERIAS 

Staff Promo Entertainment Arts, Lda. 

DURAÇÃO 

janeiro 2022 –  junho 2024 

FINANCIAMENTO 

35.000 € 

POSTOS DE TRABALHO 

2 mantidos 

“Ô Mindel bô ê poesia ô Mindel di morabeza ô Mindel ilha d’melodia ondê 
k nô ta vivê num bater d’batucada d fevrer. Port inspiraçon d’sodad, berço 
d’poeta marinher, janela serenata cretcheu onde k nôs força ê Manel 
d’Novas, mornas d Cesária.”   

Excerto da música Mindel d’Novas de Ary Kueka 

Apesar da sua pequena dimensão, muitos povos e culturas passaram pelo 
Mindelo, tornando-o um espaço privilegiado de trocas culturais, mais 
evidentes através do lazer. Conhecer esta história do desenvolvimento da 
ilha de São Vicente, e partilhá-la com as novas gerações e os que nos 
visitam, é essencial para que esta não se perca e uma forte ferramenta para 
fortalecer a sua economia.  

QUEREMOS 

Contribuir para o reforço e o dinamismo da economia criativa através da 
Música, da Cultura e do Turismo. Queremos capacitar guias, desenhar novas 
rotas e produtos turísticos, culturais e históricos, que beneficiarão a cidade 
e a ilha, promovendo a música cabo-verdiana e a morna enquanto 
património imaterial, fortalecendo parcerias e a partilha de experiências 
entre os artistas ligados à música e reforçando a identidade local.    

COMO 

Produção e difusão de criações artísticas, oficinas de capacitação em 
música, cultura e promoção cultural, com pequenos concertos em espaços 
de memória e de referência cultural e na produção e gravação em estúdio 
de um disco musical de uma artista feminina, com vista a promoção da 
música tradicional cabo-verdiana.  

COM QUEM 

Diretamente: 40 agentes culturais, turísticos e artistas; 8 bandas musicais 
(6 elementos cada); 14 pessoas da equipa de produção e técnica; 1 artista 
de voz e 6 instrumentistas. 
Indiretamente:  artistas, músicos e agentes culturais em geral, famílias dos 
artistas, comunidade geral. 

 
Saber mais 

www.mariventos.cv   

www.facebook.com/mariventos  
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