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AcustiCabo Verde caça talentos musicais
AcustiCabo Verde 2012, vai percorrer o país à cata de talentos únicos que andam
encravados no circuito musical das ilhas. O projecto da Casa Velha Boa Vista,
envolve grandes nomes da música cabo-verdiana, casos de José (Djô) da Silva,
Antero Simas, Augusto Veiga e Manel de Candinho. Por ora perfilam-se mais de 40
candidatos, mas as inscrições continuam por todo o país.

O concurso vai escolher as mais belas vozes masculinas e femininas de Cabo Verde. O concurso
engloba também as categorias de melhor músico, melhor compositor e melhor grupo musical. A celebrar
em cada ano, o AcustiCV quer só destacar artistas que até agora tiveram menos visibilidade, talentos
escondidos que passarão a ser conhecidos a partir deste certame, e que esta iniciativa quer revelar ao
país e ao mundo.
“O que pretendemos é descobrir pessoas que estão escondidas em cada ilha. Vamos ter concursos
regionais e a final nacional deve acontecer na Boa Vista”, realça Maria Cristina Gentile, mentora do
projecto. Os melhores entre os melhores vão não só poder gravar um CD, com apoio de um produtor de
renome internacional, mas também fazer espectáculos pelo país e diáspora, ter um book fotográfico e
ainda participar em festivais europeus de música.
O objectivo é além de dar oportunidades aos jovens artistas, mas também, divulgar a cultura
cabo-verdiana, não só no país mas também a nível internacional. “Cabo Verde é uma terra linda e de
muitos talentos culturais. É um bom momento para apostar mais na cultura e divulgar o país lá fora”,
sublinhou Cristina Gentile.
Daí o envolvimento de nomes sonantes na área musical como Djô da Silva – produtor musical de Cesária
Évora –, Manuel De Candinho, Augusto Veiga, Antero Simas e Bino Branco do grupo Ferro Gaita. A esta
causa também se juntam outros parceiros como o Ministério de Cultura, as câmaras municipais da Boa
Vista, Sal, Paúl e Santa Cruz, bem como o Centro de Juventude da Boa Vista. A organização está à
espera da confirmação de outras autarquias e de mais dois ministérios.
As inscrições começaram na Boa Vista, onde o projecto nasceu. A ilha das dunas já conta até ao
momento quatro dezenas de inscritos no concurso. “Já temos 40 inscritos, entre eles músicos, grupos,
cantores e cantoras”, diz Gentile orgulhosa. Logo que apurados os vencedores da Boa Vista, os
organizadores vão percorrer todo o país à cata de sonhos e talentos. Na ilha do Sal já estão a decorrer
as inscrições desde o dia 16 de Junho.
Sílvia Frederico
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