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Caro leitor
Tem em mãos o primeiro número da revista “Guitarrada do Atlântico”. 
Esta é mais um produto deste grande evento cultural, que se pretende 
transcendente, plural, versátil e intercomunicativo, no conteúdo e na 
forma, para salvar sentimentos, abraçar almas e conservar aquilo que 
une os homens, na sua diversidade e interculturalidade, em qualquer 
latitude – a música –, enquanto expressão cultural universal, porque 
se emana das profundezas da alma humana, com a mesma melodia, a 
mesma cadência e o mesmo sentimento.

A Guitarrada do Atlântico é, antes de um projecto cultural, de um even-
to musical de carácter internacional, um sonho. Um sonho de partilha, 
um sonho de comunhão, um sonho de causas, um sonho de diálogo. 
Diálogo por meio de palavras, de sons, de música. Diálogo de música, 
diálogo de músicos. Diálogo de guitarras, diálogo de guitarristas. 

Porque o diálogo é a essência da vida, e porque, diz o povo, e voz do 
povo é voz de Deus, é conversando é que a gente se entende, a revis-
ta “Guitarrada do Atlântico” foi sonhada para dialogar com os amantes 
da música, os cultores do belo, os artistas, os músicos, enfim, com to-
dos aqueles que fazem da vida um palco de convivência, de partilha, de 
amor. Sim, amor. Porque arte é amor na sua expressão máxima. Música 
é amor. Guitarra é amor. Vida é amor. 

E é com amor, e por amor, que editamos a primeira edição da revista 
“Guitarrada do Atlântico”, registando o essencial do que foi o primeiro 
evento realizado no Palácio da Assembleia Nacional, em homenagem 
ao grande senhor da guitarra, da música e da cultura cabo-verdiana 
– Humbertona. 

Uma homenagem que, mais do que o reconhecimento do valor deste 
grande senhor da cultura, é a expressão do poder da música na defini-
ção de sentimentos, de união e de solidariedade. 

É um registo para história. Cabo Verde é um país de grandes referên-
cias, em todas as áreas – da política à cultura – e é dever de todos, 
e de cada um, trabalhar, na medida das suas possibilidades, para a 
preservação das nossas figuras maiores, dos nossos referenciais, das 
colunas onde se assentam os expoentes máximos da nossa identida-
de, do nosso ego colectivo.

Guitarrada do Atlântico propõe fazer a sua parte e conta consigo, caro 
leitor, nesta empreitada, que, afinal, é colectiva!

Mãos à obra!
O director geral
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1ª Edição da Guitarrada do Atlântico

Simplesmente sublime!

Vários adjectivos podem servir para definir 
o primeiro concerto da Guitarrada do Atlân-
tico, em homenagem ao Humberto Betten-
court Santos, ou Humbertona. Simplesmente 
sublime, é o que para nós melhor consegue 
definir este enorme evento cultural! 

Naturalmente uma festa de amigos. Um mo-
nólogo de admiradores. Uma confidência en-
tre músicos, amigos e apreciadores da música, 
ou da arte, para ser mais preciso. Um evento 
sincero, mergulhado num sentimento cúmpli-
ce, afectivo, fruto de um profundo amor à boa 
música, à boa arte, ao acto criativo. Enfim, ao 
belo, enquanto expressão maior da vida!  

29 de Junho de 2018, no Palácio da Assem-
bleia Nacional, há de ser lembrado como o 
dia em que o projecto Guitarrada do Atlântico 
se deu à luz, enquanto palco privilegiado de 
promoção da Morna a Património Imaterial 
da Humanidade, esta expressão cultural de 
dimensão universal, e se registou definitiva-
mente no panorama cultural cabo-verdiano 
como um dos maiores eventos culturais do 

arquipélago, tendo como prato principal a 
guitarra e os seus mestres espalhados pelas 
ilhas e pela vasta diáspora emigrada. 

E é aqui que a Guitarrada do Atlântico ganha a 
sua expressão maior. Porque ela, a Guitarrada, 
acredita e aposta no único instrumento univer-
sal capaz de unir o mundo e derrubar todas 
as fronteiras e nacionalidades – a música, esta 
expressão cultural de dimensão universal, for-
matada e dimensionada para falar diretamen-
te à alma humana em todas as latitudes, sem 
fronteira, sem cor, sem nacionalidade.

Daí o sucesso do evento de 29 de Junho. Os 
mestres chamados a fazer as honras da casa 
dispensam as apresentações, porque as suas 
obras falam mais alto do que qualquer descri-
ção jornalística ou académica. 

Bau, Voginha e Manuel de Candinho são, na 
verdade, mestres da guitarra em qualquer 
parte do mundo. E souberam, neste even-
to único, interpretar de uma forma subli-
minar vários temas do panorama musical 
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cabo-verdiano, numa perfeita e genuína jun-
ção do festivo e do solene, em que os temas 
assumiram uma nova identidade, mais pro-
lixa e forte, revestidos de uma indumentária 
multiforme e multidimensional.

É certo que o ambiente, a exuberância e o 
peso do homenageado – estamos a falar do 
Humbertona, um dos maiores nomes da mú-
sica instrumental cabo-verdiana, guitarrista 
por excelência, homem de negócios, da di-
plomacia e da cultura - eram convidativos à 
solenidade, ao ritual, enquanto expressões de 
respeito, de consideração e de humildade pe-
rante uma personalidade que marca este país 
em várias dimensões – da política às artes. 

Sim. Um vulto da cultura cabo-verdiana, mas 
também da política, da diplomacia e dos ne-
gócios. Um homem múltiplo e que marca uma 
época e uma geração, contando hoje 78 anos 
de idade, ingredientes que inspiram respeito, 
consideração e muita responsabilidade.

Mas os mestres convidados sabem do ofício, 
e se fizeram ao mar alto com confiança, sabe-
doria e amor. 

Coube ao Bau a abertura da actuação a solo 
dos mestres, com os temas “Libertango, Bo 
e di meu kretxeu, Sonho di nha esperansa e 
Nho Donote”.

Seguiu-se-lhe Voginha, com “Alma violão, Se-
paração e Permanente”, e Manuel de Candi-
nho fecharia, no seu dedilhar original, com os 

temas “Sorte, Julgamento de Salomão, Mane-
ge, Lamento dum emigrante e Mau tempo”.

Como Cabo Verde é um país de testemunhos – 
quem é sábio nunca despreza os ensinamentos 
dos mais velhos, dizia um ancião das profunde-
zas do mundo rural santiaguense - actuaram 
na noite um grupo de 10 pequenos guitarristas 
da Escola de Música Pentagrama, que tem sido 
um autêntico viveiro na preparação de novas 
gerações de guitarristas e músicos, para con-
tinuar o tributo dos mestres. Pentagrama, que 
certamente segue à risca esta máxima segun-
do a qual, “tudo vale a pena quando a alma não 
é pequena”, tem a Mayra Andrade como uma 
das suas referências maiores.

A música e a dança quase sempre se comple-
mentam, sobretudo em ambientes íntimos 
como este primeiro concerto da Guitarrada 
do Atlântico. Por isso a organização entendeu 
convidar o grupo de dança PB Show, da cida-
de de Pedra Badejo, que acabou oferecendo 
um grande show aos presentes, tendo fica-
do registado como um dos pontos altos do 
concerto.

Coube à Presidência da República, na pessoa 
do Chefe da Casa Civil, Manuel Faustino, a en-
trega do diploma ao homenageado. Este foi, 
seguramente, o ponto mais alto do evento, 
porque imbuído de uma afetividade simbólica 
profunda e sentimental.

Apresentação do Concerto  
Na noite denominada “No Instrumental dos 
Mestres”, a guitarra é o prato principal. Servido 
à moda tradicional, para mostrar que Cabo Ver-
de é um país da Guitarra e de Guitarristas

Esta noite, repleta de música de todas as for-
mas promete, e esta primeira Edição home-
nageia o grande e o único Humbertona, gran-
de músico e uma das maiores referências do 
violão cabo-verdiano. É ainda destacado no 
mundo da morna, pelos seus temas como 
“Sodadi”, “Dispidida” e “Miss perfumado”. 

Na memória colectiva deste povo e marcas 
referenciais da alma crioula, temos músicas 
eternizadas exprimidas pelos dedilhados de 
Luís Rendall, Tazinho, Taninho, para citar os 

mais antigos, passando pelo Armando Tito, 
Armindo Pires, Katxás, aos mais contemporâ-
neos como Paulino Vieira, Manuel de Candi-
nho, Bau, Voginha, Kim Alves, Kaku Alves, Her-
nâni Almeida e Palinh Vieira.

Este evento também pretende ser um palco 
privilegiado de promoção da Morna a Pa-
trimónio Imaterial da Humanidade, esta ex-
pressão cultural de dimensão universal, por-
que a música formata-se e se dimensiona 
em todos os seus contornos e fundamentos 
como a língua do mundo, interpretada por to-
dos os povos, porque as suas melodias falam 
directamente à alma humana, sem fronteiras, 
sem cor, sem nacionalidade.
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Início do Concerto 

Temática da noite “No Instrumental dos mestres”.

Bau

O primeiro mestre da noite é um músico autodidacta que 
começou a aprender a tocar cavaquinho aos sete anos. 
Mais tarde, aprendeu com o pai a construir os seus pró-
prios instrumentos: o cavaquinho, o violino e a guitarra de 
dez cordas. Foi a partir destes instrumentos que construiu 
o seu universo musical, primeiro ligado às raízes de Cabo 
Verde e depois ultrapassando as fronteiras do seu país. 

Repertório 1 - LIBERTANGO
2 - BO E DI MEU KRETXEU

3 - SONHO DI NHA ESPERANÇA
4 - NHO DONOTE

BO E DI MEU KRETXEU 
Bo e di meu kretxeu 
La na seu 
Ka bu dixan pamo djan krebu  
Tan txeu 
Bo e di meu nha amor 
Ka bu dixam Ku dor  
Ka tenen ta sofrê

Bu bai bu dixan ta txorá
Ta txorá sodadi e so di Bo 
Pa mô bu bai sem dia 
Sem dia di bem 
Ke pa bu bem
Ser nha noiva

Bo e di meu kretxeu 
La na seu  
Ka bu dixan pa mo djam krebu  
Tan txeu
Bo e di meu nha amor 
Ka bu dixan Ku  dor  
Ka bu tenen ta sofrê 
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Voginha

O segundo mestre da noite é uma referência incontorná-
vel da música cabo-verdiana, e um acérrimo defensor da 
morna e coladeira. Através da guitarra tem perpetuado 
estes géneros musicais, tradicionais e únicos na identi-
dade cultural de Cabo Verde.  Herdou do pai (Tazinho) o 
gosto e a forma de tocar a música tradicional do seu país.

Repertório 1 - ALMA – VIOLÃO
2 - SEPERAÇÃO 3 - PERMAMENTE

Manuel de Candinho

O terceiro e último mestre da noite é multi-instrumentis-
ta, arranjador e produtor. Na diáspora onde viveu cerca 
de 30 anos, estudou música, integrou vários grupos mu-
sicais de raís nacionais e estrangeiros, dirigiu concertos 
de quase todos os renomados cantores cabo-verdianos 
dentro e fora do país. Com cinco discos gravados, ao lon-
go dos anos levou a música de Cabo Verde para os quatro 
cantos do mundo, é actualmente o guitarista do lendário 
e mítico grupo “Bulimundo”.

Repertório
1 - SORTE 
2 - JULGAMENTO DE SALOMÃO
3 - MANEGE

4 - LAMENTO DUM EMIGRANTE
5 - MAU TEMPO

SORTE
Trinta e cinco óne despôs
El tchega na mim
El rodeá na bêra d´muto
caboverdeano
Moda borboleta
El sentá na mim
Li el otchá mel el otchá fel
Qu´m tava ta guardá´l
El otchá-me pronto pá el

Sorte di nha vida
´M tava ta esperó-be
Já bô tchega, dali bô ca tá bai
Deus qu´mandó-be
Sabê o qu´el fazê
Mim´m recebê-be di broce aberte
P´m reparti-bo co nha povo
Graças a bô mundo inter
Já consagra-me

Fama di nha terra
´M tá fazê graças à bô
Mensagem di nós poeta
´M tá levá p´ess mundo fora

´M canta sodade pa quel qui bai
´M canta regresse pa quel qui 
bem
Sorte pa mim, sorte pa nha terra
Sorte pa tudo quem ta uvi-me

Sorte pa mim
Sorte pa nha terra
Sorte pa tudo quem ta uvi-me

Teófilo Chantre
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Momento de Homenagem 
Humbertona é uma das maiores referências do violão cabo-
-verdiano. Solista de excelência, Humberto Bettencourt Santos 
(Humbertona) é possuidor de um virtuosismo nato na execução e 
ao qual impõe um estilo característico e diferenciador.

Na história da morna cabo-verdiana, para sempre ficarão na me-
mória de todos temas como Sodade, Dispidida e Miss Perfumado.

É atualmente consultor e membro da comissão de honra da candi-
datura da morna a Património Imaterial da Humanidade. 

De embaixador a chefe de 
missão junto das Nações 
Unidas, Humbertona 
foi ainda membro da 
delegação responsável pelas 
negociações com Portugal 
dos termos e acordos para a 
Independência Nacional. Foi 
ainda Gestor Empresarial 
e Presidente do Conselho 
de Administração da CV 
Telecom durante doze anos. 
Foi Cônsul Honorário da 
Holanda e Bélgica durante 
quinze anos, consultor 
e membro da comissão 
de honra da candidatura 
da morna a Património 
Imaterial da Humanidade.
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Muito obrigado Humbertona

Um dos maiores nomes da música 
instrumental cabo-verdiana, guitar-
rista por excelência, homem de ne-
gócios, da diplomacia e da cultura.

Falamos de Humberto Bettencourt, 
Humbertona para os amigos!

A música é uma paixão que vem 
desde a infância. Altura em que 
começou a aprender os primei-
ros acordes.

As tocatinas e serenatas com ami-
gos passaram a ser rotina, em São 
Vicente, a ilha onde cresceu.

Mais tarde, na década de 60, já 
depois de cumprir o serviço mi-
litar em Portugal, regressa a São 
Vicente para ser co-fundador e 
guitarrista do conjunto Ritmos 
Caboverdianos que juntava o pia-
nista Tony Marques, Josa, Lulu, e 
Djack de Câmara.

O Sucesso do grupo foi além-fron-
teiras com digressões pelo Sene-
gal, Guiné Bissau e Portugal. 

Mas em 66 Humbertona des-
pede-se da banda e segue para a 
Bélgica onde inicia os estudos uni-
versitários em economia.  

Inevitavelmente, nessa época e na 
condição de estudante universi-
tário Humbertona envolve-se na 
luta pela independência de Cabo 
Verde e integra o PAIGC, através 
da sua célula na Bélgica.

Ali, dá o seu contributo também 
por via da cultura gravando dois 
discos de intervenção, um de po-
esia e outro de música sob o títu-
lo “Protesto e Luta”. E participan-
do em vários eventos destinados 
à comunidade cabo-verdiana no 
centro da Europa.

Nessa época, Humbertona reg-
ista uma grande atividade musi-
cal, tendo rumado várias vezes a 
Roterdão na Holanda, para gravar 
sob a marca Morabeza Records, a 
primeira editora cabo-verdiana da 
diáspora, fundada por Djunga de 
Biluca, outro importante ativista da 
luta pela libertação de Cabo Verde.

É nessa altura que nasce o LP So-
dade, tido até hoje como uma das 
mais icónicas obras da música de 
Cabo Verde, pela mestria com que 
Humbertona executa o seu violão 
ao lado do músico Toi de Bibia.

Na década de 70 regressa ao país 
e em 1975 é eleito deputado na-
cional nos dois primeiros gover-
nos de Cabo Verde independente. 

Segue depois a carreira diplomáti-
ca, tendo sido embaixador de 
Cabo Verde na Holanda, Bélgi-
ca e no Luxemburgo. Em 1987 
ruma a Nova Iorque para chefiar 
a missão diplomática do país nas 
Nações Unidas.

De regresso a Cabo Verde, as-
sume alguns cargos públicos mas 
nos anos 90 dedica-se a projetos 
empresariais.

E em todo este percurso a música 
do seu violão fez de banda sonora. 
A banda sonora de uma vida dedi-
cada a Cabo Verde, às suas gentes 
e à consolidação da sua cultura.

Uma vida de violão nas mãos, fa-
lando através dos acordes inter-
pretados com mestria e um estilo 
único daquele que é sem qualquer 
dúvida uma das maiores referên-
cias da música de Cabo Verde.

Hoje, aos 78 anos, ao metre do 
violão resta-nos dizer, um MUITO 
OBRIGADO, Humbertona!



1716

Entrega do Troféu

A entrega do troféu ficou a cargo dos mestres 
Bau, Voginha e Manuel de Candinho.

“Eu sou homem de poucas palavras e essas 
poucas palavras dirijo ao senhor Humbertona.

Em nome de todos os músicos cabo-verdia-
nos que tocam violão, em meu nome próprio, 
quero agradecer ao senhor Humbertona  por 
tudo que nos ensinou. Nem ele sabe o quan-
to é importante para o violão cabo-verdiano, 
nem sabe que se nós tocamos morna hoje, é 
graças a ele, porque nós crescemos a ouvir 
e aprender aquilo que ele tocou até hoje. O 
“espirito dele encarnou em nós”, por isso, nós 
também, somos da morna. Muito obrigado 
senhor Humbertona.”

Manuel de Candinho

Colocação da Faixa

Este fica com os amigos de Humbertona

“Eu vim para falar em nome dos amigos de 
Humbertona, não tenho mandato, pois são 
tantos os amigos, não houve tempo para o 
referendo, mas vou dar o meu melhor para 
estar à altura desta enorme responsabilidade.

Conheci Humbertona muito antes de ter cons-
truído com o Humberto uma sólida amizade, 
estribada numa grande empatia e admiração. 
À semelhança de muitos conterrâneos no tor-
rão natal e em terra longe conheci-o como 
ícone da música cabo-verdiana da morna e do 
violão. Com Humbertona, aprendi a ouvir a 
morna com os olhos abertos, expectante em 
relação ao sol nascente, na cadência dos bor-
dões do violão soando como bombos, a anun-
ciar uma nova aurora, um dia novo e diferente.

Com estilo próprio, inovador e diferenciado, 
Humbertona fez guindar a morna para novos 
patamares o que lhe garante lugar de dis-
tinção na galaria dos trovadores da música 
cabo-verdiana.

Conheci Humbertona, mas também, conheci 
as virtudes do Humberto, um diplomata fino 
no trato, homem de causas, determinante e 
sempre em baixa tonalidade.

Conheci, também, o gestor com norte certo 
a todo o tempo e sem agitar as aguas, com 
percurso exemplar, e cheio de ensinamentos 
para os mais próximos e com relevante con-
tribuição para o patrimônio cultural cabo-ver-
diano, e não só. Parece-nos acertada, justa e 
merecida esta homenagem que temos o pra-
zer e a honra de acompanhar e aplaudir em 
nome de todos os amigos que estão nesta 
sala em Cabo Verde e no mundo. Parabéns 
Humbertona.”

Jorge Lopes 

Entrega do Certificado

A entrega do Certificado foi feito pelo Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, 
Manuel Faustino.

Este acto foi acompanhado com a RAPSODIA 
SODAD! tocada pelos nossos mestres.
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Olhares sobre Guitarrada

Assinatura de Praia Maria Cultura e Lazer

Foi no campo da música, uma noite digna do 
homenageado, onde …na verdade…foram as 
cordas protagonistas de momentos da músi-
ca de muita qualidade.

O espectáculo começou pela ingenuidade e 
doçura, típica das crianças, numa actuação 
da conceituada escola Pentagrama - Escola 
De Música e do seu mentor Tó Tavares  que 
a cada dia, em cada momento que a vemos, 
acreditamos que não existe um país com 
boa música sem investimento nas crianças. E 
como Tottavares Fortes fá-lo desde há anos, 
com tanta mestria.

Doce momento, onde permitam-me o desta-
que para o jovem solista do grupo.

Que este grupo de crianças continue a acredi-
tar que parte do mundo e dos nossos sonhos 
são feitos de notas musicais.Com certeza que 
Tó nunca a deixará esquecer disso.

De seguida os mestres, os senhores da noite. 

BAU | Rufino Almeida, preferiu os sons de 
uma guitarra electroacústica para dar asas a 
sua música. 

Fez questão de abrir as portas da sua atuaçao 
com um dos mestres-maiores: Ástor Piazzolla e 
o, enorme #Libertango – que maravilhoso inicio.

Passeou por temas próprios e de outros au-
tores nossos, com a sua característica forma 
de tocar que quase nos induz para o toque de 
um instrumento imaginário,que mistura o vio-
lão e o cavaquinho num só som, muito típico 
do mestre Rufino.

Voginha, já em ambientes mais experimentais, 
- contudo nunca largando as raízes das cordas 
de Cabo Verde – com certeza directamente 
herdadas do pai Tazinho,prendeu a atenção 
do público. E que bom é ouvir o mestre Vogi-
nha a misturar momentos melódicos que ex-
plorava até á última nota, que por vezes era 
tão realçada, que quase nos fazia pensar  que  
o nosso respirar dependia do final dessa nota.

E, para finalizar, o nosso Manuel de Candi-
nho , o rendilhado e virtuosismo ao dispor 
da Guitarra.

Neste guitarrista, a impressão que nos inva-
de, é, a de pensarmos que tudo é tão simples, 
porém belo. 

Que é tão fácil o dedilhar das cordas e con-
sequente musicalidade daí resultante…mas 
não… o virtuosismo de Manuel, impressiona, 
não só pelo resultado como pelo belo que 
produz com tanta simplicidade.

Realce ainda para o projecto coordenado 
pelo  bailarino Nuno Barreto que vale a pena 
seguir, bem como a instituição que agora co-
meça a dar os seus primeiros passos Afuraka 
Afuraitkait.

Por fim, o momento mágico: Bau, Voginha e 
Manuel, juntam-se em palco para homena-
gear o grande mestre das cordas de Cabo 
Verde … na verdade “O mestre” – Humberto 
Bettencourt Santos, carinhosamente o nosso 
Humbertona.

Ouvir os temas escolhidos, interpretados pe-
los 3 guitarristas, foi um transportar para a 
obra de Humberto Santos, onde todos sonha-
mos quando o ouvimos.

Foi citado o álbum “Sodade” de Humbertona. E 
tão merecidamente! Sem qualquer tipo de dúvi-
das um dos álbuns de sempre da nossa música, 
e das cordas do mundo musical…do mundo.

Como músicos, os mestres agradeceram, como 
espectadores o público fez a vénia e como 
amantes de Humbertona, só podemos dizer  - 
Obrigado! Mil vezes obrigado pelo que nos dás!

Dizia o slogan do espectáculo que os mes-
tres homenageavam o mestre. … E assim o 
foi -  graças aos 3 músicos e a inspiração que 
…com toda a certeza…Humbertona teve em 
cada um deles.
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Vinícius Sarmento 
trouxe sua guitarra 
de sete cordas a 
Cabo Verde
Músico brasileiro esteve na cidade 
da Praia para Residência Artística e 
Concerto com a participação de gui-
tarristas cabo-verdianos

Dentre os instrumentos musicais “abrasileira-
dos”, o violão de sete cordas é mais do que 
um simples instrumento. Representa uma 
linguagem e um estilo musical, tornou-se im-
prescindível para o choro e para o samba. Sua 
história se confunde com a história de mes-
tres como Raphael Rabelo e Yamandu Costa, 
mas também de jovens virtuoses como Viní-
cius Sarmento, que pela primeira vez esteve 
em Cabo Verde para realizar residência artís-
tica e apresentar concerto. A apresentação, 
que encerrou as celebrações dos 10 anos do 
Centro Cultural Brasil-Cabo Verde, foi no Pa-
lácio da Cultura Ildo Lobo, no dia 7 de dezem-
bro, e contou com a participação especial de 
guitarristas cabo-verdianos. Foi oportunidade 
única de presenciar um diálogo inédito entre 
as tradições “guitarrísticas” dos dois países.

Antes do concerto do dia 7, Vinícius Sar-
mento realizou uma residência artística com 

guitarristas cabo-verdianos convidados pelo 
mestre Manuel de Candinho, um dos expoen-
tes do instrumento no país. A atividade, reuniu 
mais de dez músicos e instituições locais, in-
cluiu um dia de “ensaio aberto ao público”, no 
dia 6 de dezembro, no Nice Kriola. O objetivo 
foi proporcionar uma ocasião de intercâmbio, 
estimular diálogos musicais que aproximem 
ainda mais os músicos dos dois países. “Por 
parte dos guitarristas cabo-verdianos, houve 
muita curiosidade pelo violão brasileiro de 
sete cordas”, observou Manuel de Candinho.

A Residência Artística e o Concerto do violo-
nista Vinícius Sarmento foi uma realização da 
Embaixada do Brasil em Cabo Verde e do Cen-
tro Cultural Brasil-Cabo Verde, com apoio do 
Ministério da Cultura e das Indústrias Criati-
vas de Cabo Verde, do projeto Guitarrada do 
Atlântico e do restaurante Nice Kriola.
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Vinícius Sarmento

Vinícius Sarmento, violonista e compositor, 
nasceu na cidade do Recife numa família tra-
dicionalmente musical.  O início no instru-
mento se deu de forma instintiva: aprendeu 
com seu pai os primeiros acordes,  e, como 
é caraterístico dos músicos populares, em es-
pecial os do choro, solidificou sua base a par-
tir dos  encontros musicais que assiduamen-
te frequentava. Aprimorou sua técnica tendo 
aulas de violão popular com seu tio Ewerton 
Brandão, o Bozó, no Conservatório Pernam-
bucano de Música. 

Influenciado pelas gravações do padrinho 
Raphael Rabello e pelos encontros com o 
tio Bozó, decidiu, aos 14 anos, comprar seu 
primeiro violão de 7 cordas. Desde então, 
vem desenvolvendo uma linguagem própria, 
ao fundir a escola tradicional do choro, que 
tem como expoente máximo Dino 7 cordas, 
com uma abordagem mais moderna do ins-
trumento, inaugurada pelo já citado Raphael 

Rabello e reinventada por Yamandu Costa.  
Apresentou-se pela primeira vez aos 10 anos, 
mas só em 2010, aos 18, iniciou sua carreira 
solo. Desde então, já dividiu o palco com Do-
minguinhos, Yamandu Costa, Henrique An-
nes, Marcus Tardelli, Turíbio Santos, Nonato 
Luiz, Sebastião Tapajós, Luiza Possi, entre ou-
tros artistas relevantes da música brasileira.

Rua Pedonal - Plateau
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 Memória Descritiva
O logotipo da Guitarrada do Atlântico encar-
na em si, o conceito de encontro de uma, 
duas, três e várias guitarras num só espaço o 
Oceano Atlântico, ponto de cruzamento entre 
culturas e povos.

Está composto por duas partes, uma base es-
crita em formato manuscrito simbolizando e 
representando o elemento manufaturado. 

A guitarrada, que subentende-se várias gui-
tarras, produzidas pelos construtores deste 
instrumento musical, feito ao sabor do suor, 
e da vontade de se perpetuar e manter vivo 
no seio de uma sociedade isolada do resto 
do mundo, distante e espalhadas pelas dez 
ilhas situadas no meio do Atlântico.

A parte que fica em cima em forma de três 
elementos gráficos, coincidindo em si a ideia 
de guitarra: uma, duas, três, várias guitar-
ras, mas também, dá-se a ideia de ondas do 
Atlântico, de vibrações e de sensações, todas 
elas proporcionadas tanto pelas cordas das 
guitarras, assim como pelas ondulações das 
ondas Atlânticas.

Dos três elementos gráficos pode-se depre-
ender que existe dois extremos uma na parte 
proximal à base com contornos nítidos, e as-
peto mais alargado mostrando o início, que é 
também, mais lento e carece de foco, perseve-
rança, vontade e dedicação.

Já no extremo oposto dos três elementos 
gráficos ela é fina, não apresenta limites cla-
ros, simbolizando o infinito que a música é, 
assim como, o oceano Atlântico. 
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