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Senhor José Vera-Cruz, Presidente da Associação Zé Moniz
Senhor André Lino Duarte: Diretor do Espaço Aberto Safende e Coordenador
do Projecto
Técnicos do Espaço Aberto Safende, da ACRIDES e da Corrente de Activistas.
- Representantes de intuições e demais pessoas que colaboraram nesse
Projecto
- Caros jovens eu são a razão de ser deste projecto
Antes de mais queria agradecer pelo convite e por resta oportunidade para
estar aqui hoje nesta apresentação.
Mas, o meu agradecimento vai também particularmente a todos vós, que
desde o inicio acreditaram e agarram o projecto, que hoje se apresenta como
um grande resultado. Esta é a prova viva da expressão caboverdiana do
“Djunta mon”. E este projeto só foi possível por causa do envolvimento e
dedicação de todos.
Há quase dois anos que o projeto vem sendo implementado em 3 bairros da
Praia. Vi os shows anteriores, mas sempre é uma nova surpresa ver os
progressos desses jovens artistas e descobrir os novos talentos recém
incluídos! Quero dar-vos as parabéns pelos vossos esforços, pelo vosso

otimismo, pela vossa criatividade e perseverança, e também por nos fazer
sonhar convosco. Nu st adjunto nes caminhada pa sonhos bira realiadi
Esta foi uma oportunidade para se aprender, e através da arte como
ferramenta de desenvolvimento pessoal e coletivo, desenvolver um espaço de
alegria e de vida saudável. Foi também uma ocasião para construir e consolidar
amizades, de reforçar o sentimento de pertinência com os seus pares e a sua
comunidade e de proporcionar possibilidades de abordar questões como da
escolaridade, da inserção profissional ou do acesso aos serviços básicos.
Estamos aqui para mais uma ver disfrutar de um dos frutos dessa fase do
Projecto gerido pelas ONGs e pelos jovens, e acreditamos que não é de
encerramento, mas sim de lançamento. A comunidade civil já provou ter toda
a vontade e capacidade de dar continuidade a essa iniciativa que foi trazida do
Brasil, com AfroReggae, através das Nações Unidas. O nosso papel é esse:
introduzir ideias, abordagens, inovação, e dar a conhecer práticas de outras
paragens. E agora podemos dizer que o nosso objetivo foi atingido através da
apropriação do Projecto pela sociedade civil caboverdiana, e pela população.
As Nações Unidas renovam o seu compromisso em estar presentes para dar
apoio técnico, facilitar os contactos e trabalhar para a expensão de boas
práticas.


Ku trabadjo, confiança e dedicason nu ta fazi nós caminho e futuro ta

fazedo hoje e sta na nós mon. NU STA DJUNTU!

