Apresentação do Projecto por BoaVista Magazine

AcustiCaboverde 2012
Casa Velha - Boa Vista
Casa Velha Resort é o primeiro projeto realizado na Boa Vista pela b-Abroad, Investimentos
Imobiliários e Turísticos Lda, Sociedade que se destaca nesse emergente mercado imobiliário
com o seu estilo, charme e qualidade de alto nível.
É uma Unidade Hoteleira, constituida por poucos e elegantes apartamentos, decorados com
gosto e simplicidade, cada um com características e dimensões que satisfazem as diferentes
necessidades dos clientes. No piso térreo, existe um aconchegante bar, espaçoso e luminoso.
Os quartos são, em estilo dos românticos sobrados, em madeira, típicos da Ilha do Fogo. Na
parte superior, existe uma suíte com seu terraço privativo e, por último existe o grande terraço
público, que domina toda estrutura e onde se pode desfrutar de um pequeno-almoço ao
amanhecer ou deleitar-se com um bom livro e toda a tranquilidade do pôr-do-sol.
Casa Velha oferece os serviços de um hotel clássico, misturados discretamente ao
indispensável e à liberdade de uma residência privada, para viver a cada dia, num contexto
particular, limpo, elegante, respeitando as tradições e ritmos da pacata ilha das Dunas.
Cada projeto da b-Abroad, Investimentos Imobiliários e Turísticos Lda, destaca-se pelas suas
cores e detalhes que lembram a arquitetura colonial portuguesa, com um único fio condutor, o
Quintal, típico das cortes colôniais, no qual se destacam românticas varandas de madeira, que
à noite se iluminam com suas luzes e velas. Charme... e nada mais.
Casa Velha não é somente um Resort mas um ponto importante na promoção e divulgaçao
da cultura caboverdiana em todos os seus aspectos, na ilha da Boa Vista, destacando a
música, as exposiçoes de fotografia, pintura e escultura e degustação de pratos e bebidas
tradicionais.
A partir de Maio de 2012, os serviços prestados e mesmo o espaço fisico de Casa Velha vai ser
complementado pelo Quintal132, também construído pela b-Abroad Lda e gerido pela
segunda Sociedade do grupo, Boavista Accommodation Lda, destinado a ser também uma
galeria de arte, permanentemente aberta para hospedar artistas em busca de visibilidade aqui
na ilha. Vai, ainda, ser implementado o espaço virtual www.b-abroad.com onde estará
alojado o Boavista Magazine, site de informação e divulgação da arte, cultura, historia, turismo,
entre outros aspectos, da Boa Vista e Cabo Verde.
Este pequeno hotel tornou-se um espaço de referência na realização de eventos culturais na
ilha e o seu objetivo, a médio prazo, é a promoção da música cabo-verdiana de qualidade,
que é um elemento essencial da nossa cultura.
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Para pôr em prática esse objectivo, Cristina Gentile, a proprietária do referido Resort, decidiu
criar o concurso de música AcustiCaboverde 2012 Casa Velha - Boa Vista, com o objectivo de
encontrar as mais belas vozes femininas e masculinas, a melhor ou o melhor músico e o melhor
grupo musical revelação, anualmente em Cabo Verde.
Como recompensa, os vencedores poderão:
 Fazer a abertura dos concertos de artista famosos nomeadamente do grupo Ferro e
Gaita
 Participar nos melhores festivais Europeus de Música
 Ter um apoio de um empresário musical nacional e ou de renome internacional, que
possa gravar o seu primeiro CD;
 Fazer um book fotográfico com um famoso fotógrafo Cabo-verdiano
 Participar a concertos e galas organizados em todas as ilhas de Cabo Verde.
As inscrições estão abertas até ao dia 30 de jun, para participar a selecção da ilha da Boa
Vista. Após o apuramento dos seleccionados da ilha das mornas, os promotores partirão para a
descoberta dos seleccionados das outras ilhas, com o intuito de fazer posteriormente a eleição
nacional do melhor compositor, da melhor voz feminina e masculina, do(da) melhor músico e o
melhor grupo revelação.
Face ao exposto, eu, Cristina Gentile, venho, pela presente, mui respeitosamente, solicitar a
colaboração do vosso Ministério e ou Autarquia, nomeadamente no que se refere a:
•
•
•
•
•
•

Apoio na divulgação do Evento, a nível nacional;
Apoio Financeiro no custeio das deslocações, alojamento e alimentação dos artistas e
promotores entre as ilhas, de acordo com o orçamento que será apresentado
oportunamente;
Apoio dos centros de juventude, centros de cultura e centros de informação turística de
todos os concelhos na recolha das inscrições e audição dos artistas que devem ser
seleccionados para participar nas eliminatórias por ilha, e depois a nível Nacional;
Suporte logístico, disponibilizando espaço para a selecção dos participantes e
realização da final, em cada ilha;
Apresentação de proposta de júris, na fase de pré-selecção dos candidatos, em cada
ilha;
Indicar um representante de cada Ministério/Autarquia para fazerem parte do corpo de
jurados, na final de cada ilha e na final nacional, que se realizará na ilha da Boa Vista,
juntamente com alguns artistas já confirmados nomeadamente Celina Pereira, Bino
Branco dos Ferro e Gaita, Augusto Veiga e Jose’ Da Silva, dois Empresários musical de
alguns dos melhores artistas nacionais e depois Manuel De Candinho, Antero Simas e
mais...
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