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RESUMO 

O projeto solidário Prometeu é um projeto que visa a promoção da interculturalidade e de 

partilha de experiências e conhecimentos entre duas comunidades unidas por uma história comum: 

Portugal e Cabo Verde. Tendo por base este ponto de partida, o presente documento visa todas as 

atividades às quais o Coro Académico da Universidade do Minho, com os seus parceiros, se compromete, 

almejando sempre o maior impacto positivo para a comunidade que acolherá a atividade principal e, 

acima de tudo, para todos aqueles que participem nesta ação. 

Assim, neste documento são apresentados e descritos o Prometeu, os objetivos a que se propõe, 

todas as organizações envolvidas até ao momento, o programa, com todas as atividades planeadas, e 

plano orçamental.   
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APRESENTAÇÃO 

PRO METEU 

O nome deste projeto assume uma grande importância para o CAUM, pois surge de um dos 

ícones da Universidade do Minho que melhor o representa. Na mitologia grega, Prometeu - Προμηθεύς - 

foi um titã que ajudou à criação dos seres humanos, tendo passado, a estes, conhecimentos relativos às 

mais variadas disciplinas, como ciência, escrita, matemática, entre outras. Um dos maiores feitos 

atribuídos a Prometeu, é o roubo do fogo dos deuses para o entregar aos humanos, assegurando, assim, 

a superioridade destes perante os demais animais. Esta ação valeu-lhe um castigo de Zeus, que o 

acorrentou a uma rocha, na qual permaneceria eternamente, enquanto uma águia se alimentaria todos 

os dias de seu fígado, regenerando-se este todas as noites. Assim, a imagem que comumente se vê de 

Prometeu é de este acorrentado a uma rocha. Contudo, o grafismo aqui adotado assume uma posição 

pré-castigo, isto é, o Prometeu representa cada um dos jovens que desta aventura fará parte e o 

conhecimento que detém e quer partilhar é visto como o fogo (sabedoria) que este titã fez questão de 

passar aos humanos. 

O projeto Prometeu assume-se como inovador, levando a cultura portuguesa mais além, sendo 

esta cultura a nível musical  e social, visando a criação de fortes laços e sinergias interculturais, laços estes 

alicerçados num forte espírito inovador e jovem que caracteriza os seus  participantes, e promovendo a 

passagem de conhecimento tanto profissional como pessoal. Assim, esta ação resultará num encontro 

entre alguns estudantes da Universidade do Minho (e não só) e todos aqueles que estiverem nos 

municípios de Santa Cruz e Tarrafal e demonstrem interesse em participar nalguma atividade. 

UNI VERSI DADE DO MI NHO 

 Fundada no ano de 1973, a Universidade do Minho recebeu os primeiros estudantes no ano letivo 

de 1975/76. Hoje, a Universidade é reconhecida pela competência e qualidade dos professores, pela 

excelência da investigação, pela ampla oferta formativa graduada e pós-graduada e pelo seu alto nível de 

interação com outras instituições. Por estas razões, a UMinho é um agente central na região, uma 

importante referência nacional e um parceiro reconhecido no panorama europeu e global. Localizada no 

Norte de Portugal, a Universidade tem um campus na cidade de Braga e outro na de Guimarães.1 

SANTA CRUZ 

O Município de Santa Cruz localiza-se na parte leste da ilha de Santiago, pertencente à República 

de Cabo Verde. 

                                                                 

 

1  História da Universidade do Minho. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/pg/uminhooficial/about/?ref=page_internal >. Acesso em: 28 de fevereiro 
de 2017. 

https://www.facebook.com/pg/uminhooficial/about/?ref=page_internal
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A sede do Município de Santa Cruz é a Cidade de Pedra Badejo com uma população de cerca de 

13.000 habitantes. O Concelho tem uma superfície de 109 km² e conta com cerca de 26.609 habitantes 

sendo, 60% dos quais com menos de 20 anos de idade.2 

TARRAFAL 

O concelho do Tarrafal situa-se na parte mais a norte da Ilha de Santiago, tendo uma população 

de cerca de 2.000 habitantes e uma área territorial de 112,4 km2 

A localização da Vila (Mangui) e a sua configuração geográfica fazem co m que a atividade 

turística, não apenas balnear, como também histórica e cultural comece a constituir um desígnio do 

desenvolvimento urbano e socioeconómico do Tarrafal. 

Com uma costa rica em praias de múltiplas facetas, possui também uma história que carrega o 

passado colonial do país, de Portugal e dos países africanos de língua oficial portuguesa.3  

                                                                 

 

2 Historial do Município de Santa Cruz. Disponível em: <http://www.cmscz.cv/index.php/2013-01-31-06-

37-23/historia>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2017. 
3  Localização do Concelho do Tarrafal. Disponível em: 
<http://www.cmt.cv/index.php/concelho/caraterizacao/localizacao>. Acesso em: 1 de março de 2017. 

http://www.cmscz.cv/index.php/2013-01-31-06-37-23/historia
http://www.cmscz.cv/index.php/2013-01-31-06-37-23/historia
http://www.cmt.cv/index.php/concelho/caraterizacao/localizacao
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OBJETIVOS 

Este projeto tem, como primordial objetivo, o desenvolvimento local, através da junção de 

culturas e comunidades. Pretende-se criar interações diretas entre as partes envolvidas – jovens de Santa 

Cruz e jovens integrantes do Coro Académico da Universidade do Minho –, tornando a aprendizagem e a 

passagem de conhecimento em algo prático, dinâmico e lúdico. 

O desenvolvimento passa, essencialmente, por capacitar os jovens  de Santa Cruz e Tarrafal, 

dando-lhes a conhecer diversas áreas, mas, mais que isso, motivá-los a participar ativamente na vida da 

comunidade em que se inserem, sendo eles possíveis agentes de evolução. A capacitação por si só não é 

suficiente, e, uma vez que esta é uma mais valia e um dos objetivos do projeto, urge, a par disso, 

sensibilizar para o envolvimento da comunidade. 

À parte deste grande objetivo de formar e envolver, procura-se também, com o Prometeu , 

contribuir para questões de saúde pública do município de Santa Cruz, organizando rastreios médicos que 

permitam sensibilizar para alguns cuidados básicos que ajudam a prevenir algumas doenças. 

A música é também uma forte motivação deste projeto. Esta é uma área que facilmente se l iga à 

educação, ao desenvolvimento e, até, à saúde e, por isso, o CAUM, em conjunto com os parceiros locais, 

pretende criar um verdadeiro intercâmbio cultural. Uma junção da música e costumes portugueses e 

cabo-verdianos, através da formação musical, do canto e da dança, constitui, de facto, um dos propósitos 

desta viagem. Quer-se deixar bases para a criação de um coro municipal em Santa Cruz. 

Para além disto, também o desporto terá um peso no Prometeu. Será uma promoção da 

interculturalidade feita de uma forma diferente do habitual que se executará em ambos os concelhos. 

Claro está que é também objetivo que o CAUM enriqueça a nível cultural, social e de formação, 

sendo que se deixará muito em Cabo Verde, mas haverá muito a trazer para Portugal. Ambicio na-se o 

convívio saudável e construtivo de ambas as partes – só assim os objetivos serão cumpridos com sucesso. 
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PARTICIPANTES 

 Por parte do Coro Académico da Universidade do Minho, serão trinta, no total, os participantes 

neste projeto. Qualquer pessoa que estude ou tenha estudado numa universidade da Europa  pode 

integrar este grupo coral. A par disto, não é levantada qualquer barreira aos elementos do CAUM que 

queiram integrar este projeto, independentemente de raça, sexo, etnia, religião ou limitação física e/ou 

cognitivas. Assim sendo, este é um projeto que tenta, ao máximo, receber todo o tipo de interessados. 

 Aquando da execução das atividades descritas neste documento, qualquer santacruzense,  

tarrafalense, turista ou visitante destas localidades poderá juntar-se e participar ativamente, deixando, 

desta forma, uma porta aberta ao conhecimento e à partilha de sensações.  
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ORGANIZAÇÃO 

CORO ACADÉMI CO DA UNI VERSI DADE DO MI NHO – CAUM 

O Coro Académico da Universidade do Minho (CAUM) é uma associação cultural  sem fins 

lucrativos que visa a divulgação da arte coral, sobretudo da música tradicional portuguesa. Além disso, o 

CAUM é um grupo heterogéneo a nível de formações, o que faz dele uma associação com um grande 

potencial formativo nas mais diversas áreas. 

Prometeu surge da necessidade dos jovens integrantes do CAUM se cruzarem com diferentes 

contextos culturais, no âmbito musical, social e económico. Assim, para além de divulgar o canto coral, o 

grupo pretende alargar o seu trabalho a uma componente social. 

PARCEI ROS 

Através do contacto estabelecido com o Município de Santa Cruz, em Cabo Verde, por intermédio 

do Centro de Recursos para a Cooperação e Desenvolvimento, sediado no Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, foi possível conhecer uma realidade bem distante e merecedora de atenção e 

dedicação. Nasce, assim, esta relação entre as partes (CAUM e Município de Santa Cruz), com o intuito 

não só de cultivar o intercâmbio de culturas, tradições e conhecimentos como também de contribuir para 

o desenvolvimento do Município de Santa Cruz. 

À parte disto foi também realizada uma parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal, levando, 

assim, o Prometeu a outra terra, na qual se proporcionará, também, a interculturalidade entre elementos 

do CAUM e jovens tarrafalenses. 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SANTA CRUZ 

A Câmara Municipal de Santa Cruz é o órgão responsável por definir as l inhas orientadoras para 

a sustentabilidade da localidade, visando a afirmação da qualidade e importância do Município. 

Adicionalmente, é também responsável pela formação e qualidade de vida dos seus munícipes, 

estabelecendo e alargando a sua rede de parcerias locais de modo a garantir a prossecução da sua missão 

e objetivos, almejando sempre o bem coletivo. 

Assim sendo, a Câmara Municipal de Santa Cruz consegue oferecer vários recursos a nível de 

contactos, espaços e instituições ao projeto, garantindo um forte pilar no qual se pode assentar grande 

parte do Prometeu. 

CÂMARA MUNI CI PAL DO TARRAFAL 

 A Câmara Municipal do Tarrafal  é o órgão executivo que sustém a localidade, contribuindo para 

a formação de cada tarrafalense e tentando melhorar as suas vidas. 

Sendo a instituição máxima do concelho, proporciona outro grande pilar à estabilidade do 

Prometeu. 

Será a Câmara Municipal do Tarrafal a oferecer alojamento aos elementos do CAUM, durante a 

sua estada no município, e local para a realização de uma tarde desportiva. 
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À parte disto, a pedido desta organização, o CAUM participará nas comemorações do Centenário 

do Município. 

CRUZ VERMELHA - CONCELHO LOCAL DE SANTA CRUZ 

Sendo esta uma das entidades mais presentes no que toca à responsabilidade social do 

município, a Cruz Vermelha está envolvida na organização de várias atividades  com vista ao 

desenvolvimento de Santa Cruz. Gere vários recursos humanos e materiais que serão necessários para as 

atividades que o CAUM se propõe a realizar. Também ao nível da gestão de espaços e divulgação das 

diferentes atividades, esta é uma parceria que atribuirá maior riqueza e probabil idade de sucesso ao 

projeto. 

Será a Cruz Vermelha a proporcionar alojamento aos elementos do CAUM, aquando da estada 

no município de Santa Cruz. 

DELEGACI A DE SAÚDE D E SANTA CRUZ 

A Delegacia de Saúde de Santa Cruz é o órgão que mais resposta procura dar às questões de 

saúde pública do município. Por esse motivo, procura também desenvolver, muitas vezes, em parceria 

com a Cruz Vermelha, algumas campanhas de sensibilização, bem como rastreios de sa úde abertos a toda 

a população. 

Da mesma forma que o CAUM constituirá um reforço ao nível da formação e recursos humanos, 

a Delegacia de Saúde será uma mais valia na obtenção dos materiais necessários, na divulgação e alcance 

de maior número populacional. A importância desta parceria para o projeto está também ligada à 

necessidade da presença de uma entidade legalmente competente nas atividades, promovendo -se, 

assim, o rigor das mesmas. 

ESCOLA SECUNDÁRI A ALFREDO DA CRUZ SI LVA 

A Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva situa -se em Santa Cruz e é, por excelência, o local de 

formação e educação dos mais jovens. É aqui que os adolescentes se vão formando e decidindo o que 

pretendem fazer profissionalmente no futuro. 

Interessa abrir horizontes, mostrar o que se pode fazer em diferentes áreas de estudo, quais as 

aplicações de alguns dos cursos que podem, num futuro bem próximo, ser os deles. Assim, esta será uma 

parceria que permitirá a reunião destes jovens estudantes numa atividade que, apesar de ser durante o 

período de férias, lhes mostrará, de forma lúdica e dinâmica muitas das áreas que poderão ser, mais tarde, 

escolhidas por eles. 

CASA DE ACOLHI MENTO MANUELA I RGHER 

A Casa de Acolhimento Manuela Irgher trabalha com mães solteiras sem possibilidade de, 

sozinhas, terem e darem os cuidados mínimos de saúde aos seus fi lhos. O propósito da casa não é apenas 

prestar cuidados básicos, mas sim capacitar as jovens para o trato aos seus fi lhos, formar para diferentes 

áreas de trabalho e sensibilizar para os riscos de uma sexualidade desinformada e desprotegida.  

Porque se pretende uma maior aproximação da população local, bem como desta problemática 

bastante presente no município – gravidez precoce –, no sentido de contribuir para o trabalho feito até 
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então, esta instituição seria também uma ponte eficaz entre o CAUM e alguns jovens. Procurando um 

olhar geral sobre os jovens de Santa Cruz, pretende-se, com o apoio da Casa de Acolhimento Manuela 

Irgher, despertar os jovens locais para esta questão. Esta parceria servirá também para que os elementos 

do CAUM possam, através de alguns testemunhos, conhecer diferentes contextos de um problema que é 

real em ambos os países. 

TENDAS DO EL-SHADDAI  

Tendas do El-Shaddai é o nome de um projeto que, há mais de 20 anos, veio colmatar a falta de 

tratamento e acompanhamento adequado a jovens toxicodependentes. Direcionada aos homens, esta 

instituição acolhe e faz desintoxicação aos jovens que aqui chegam. 

Esta parceria está intimamente ligada à passagem de conhecimentos de diferentes áreas a estes 

jovens, bem como à sensibil ização para os riscos associados ao consumo de drogas e álcool. Esta será 

também uma parceria que permitirá, não só deixar conhecimento e sensibilizar para a problemática, 

como conhecer histórias, casos concretos e as diferentes formas como são encarados e tratados.  

CENTRO ENFERMEI RO LI NDO 

 O Centro Enfermeiro Lindo, localizado no concelho de Santa Cruz, dedica -se às crianças que não 

têm um local onde passar o tempo depois das aulas. Este lugar, com a ajuda de alguns profissionais de 

saúde e alguns voluntários, recebe as crianças e organiza diferentes atividades, impedindo que estas não 

passem o tempo livre na rua. Desta forma, para além de estarem protegidas, fazem trabalhos manuais e 

aprendem coisas novas. 

TI VER - TELEVI SÃO I NDEPENDENTE DE CABO VERDE 

A Sociedade de Comunicação para o Desenvolvimento – SCD, SA, proprietária da TIVER - Televisão 

Independente de Cabo Verde, celebra no ano de 2017 o seu 10º aniversário. Ao longo dos últimos 10 anos 

a TIVER cumpriu uma importante etapa de posicionamento duma deia inovadora de televisão no País.  

A TIVER introduziu uma abordagem diferente de participação na vida do arquipélago, pelo 

fomento de uma informação plural, ética, com verdade e proximidade aos problemas da sociedade cabo -

verdiana. Os seus conteúdos têm primado pela promoção do conhecimento, do lazer e entretenimento, da 

instrução cívica e social, dos valores da generosidade e do incentivo para a excelência da vida humana, 

com todas as suas causas de partilha positiva e de bem-estar.4 

Tem já sido hábito desta empresa dinamizar algumas atividades culturais e sociais em Cabo 

Verde, procurando que diferentes grupos se juntem e contribuam para o desenvolvimento local. 

  

                                                                 

 

4 TIVER – Quem Somos. Disponível em: <http://tiver.cv/index.php/tiver/quem-somos>. Acesso em: 27 de 
abril  de 2017. 

http://tiver.cv/index.php/tiver/quem-somos
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PROGRAMA 

 O Prometeu está dividido em cinco principais fases: preparação, execução, monitorização, 

avaliação e disseminação. 

PREPARAÇÃO  

Tratando-se de um projeto que envolve grandes esforços e logísticas na elaboração das diversas 

atividades a que as organizações descritas se propõem, este tem vindo a ser preparado, desde o passado 

mês de outubro, com o estabelecimento de contatos estratégicos, por parte do CAUM, com certas 

instituições que proporcionam parcerias indispensáveis ao sucesso de cada trabalho. Destacam-se as 

reuniões da Direção do CAUM e reuniões entre todos os  elementos deste grupo coral, visando a 

organização deste projeto e preparação das atividades a realizar no município de Santa Cruz.  

A par disto, foram já várias  as reuniões concretizadas na Câmara Municipal de Santa Cruz, tanto 

com o Vereador da Cultura, quanto com o Coordenador do Gabinete de Comunicação e Imagem, e na 

Câmara Municipal do Tarrafal, com o Vereador da Cultura. 

No dia 10 de dezembro do ano passado, o Coro Académico da Universidade do Minho organizou, 

também, um concerto solidário que arrecadou mais de 200Kg de alimentos que serão transportados para 

Cabo Verde, dia 13 de julho, pelos elementos que participarão nesta atividade, e entregues na Casa de 

Acolhimento Manuela Irgher. 

Foi ainda levada a cabo uma recolha de material escolar , no dia 8 de abril, integrada num 

concerto solidário. Este material  será entregue, também durante a estada dos jovens em Santa Cruz, nas 

Tendas do El-Shaddai, na Casa de Acolhimento Manuela Irgher, no Centro Enfermeiro Lindo e na Cruz 

Vermelha de Santa Cruz. 

Por forma a divulgar todo este dinamismo e seus apoiantes, proceder-se-á à criação de um 

evento no Facebook e, na página de Internet e de Facebook do CAUM, serão também partilhados o cartaz 

e a descrição do projeto. Tanto em Portugal, como em Cabo Verde, a atividade será publicitada em jornais, 

estações de rádio, canais televisivos, páginas de Internet e Facebook de parceiros e em atuações de rua e 

estabelecimentos realizadas pelo CAUM. 

O material necessário à realização de cada exercício será adquirido igualmente antes da respetiva 

execução. E, à semelhança disto, tanto o transporte entre Braga e o Aeroporto Humberto Delgado, como 

as passagens de avião serão adquiridas antecedentemente à realização da atividade. 

Como um dos principais objetivos deste projeto é colmatar algumas das necessidades que os 

jovens de Santa Cruz vivenciam a nível pessoal e profissional, tem sido executada uma avaliação da 

situação vivida neste local  por alguns dos elementos do CAUM. 

Por fim, será elaborada uma ficha de inscrição para algumas das atividades l istadas, com o 

objetivo de recolher estatísticas quanto ao número de interessados nestas. 

EXECUÇÃO  

 A partida do CAUM para Cabo Verde está agendada para o dia 13 de julho e o regresso está 

agendado para o dia 26 de julho, com a exceção de duas pessoas, que voarão nos dias 17 e 24 deste 
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mesmo mês, por motivos profissionais. Ao longo destes catorze dias, levar-se-á a cabo a concretização de 

várias atividades a seguir descritas. 

ENSAI OS CORAI S ABERTOS E WO RKSHO PS  DE CANTO E FORMAÇÃO  MUSI CAL 

O CAUM servirá, através de ensaios abertos e workshops de canto e formação musical, de 

exemplo à comunidade jovem de Santa Cruz. A pedido da Câmara Municipal, serão deixadas algumas 

bases para que, mais tarde, se crie um coro municipal. 

A pertinência de ensaios que envolvem as duas partes deve-se à facil idade e rapidez de 

aprendizagem, uma vez que o tempo é l imitado. Para além disso, desta forma, haverá um maior estímulo 

para o convívio e partilha de experiências entre os jovens envolvidos. 

Haverá três ensaios, a ocorrer no Centro de Juventude de Santa Cruz, dirigidos por Rui Paulo 

Teixeira, maestro do CAUM, cujo propósito será, não só de ensaiar duas peças (uma portuguesa e outra 

cabo-verdiana), para fazer uma apresentação conjunta no Festival Areia Grande, mas também formar os 

jovens de Santa Cruz, bem como os próprios elementos do Coro Académico da Universidade do Minho. 

Os ensaios serão em dias diferentes, ocorrerão no Centro de Juventude e terão duração de cerca de uma 

hora e meia cada. 

O primeiro, no dia 18 de julho, será de apresentação e de introdução à técnica vocal. À medida 

que vão sendo ensaiadas as músicas, será dado um workshop de canto, que envolverá a aprendizagem de 

técnicas de respiração, de aquecimento vocal e colocação de voz. 

Seguir-se-á o segundo ensaio, no dia 19 de julho, que estará mais l igado à leitura de partituras, 

pelo que, à medida que as músicas forem ensaiadas, decorrerá também um workshop de formação 

musical, que deixará algumas noções acerca de notas, tempos musicais e como estes se refletem num 

papel. 

Em jeito de consolidação das músicas e matérias aprendidas, segue-se o ensaio geral , no dia 21 

de julho, que antecederá o espetáculo e deixará frutos para um maior envolvimento cultural da população 

de Santa Cruz. 

PARTI CI PAÇÃO NO FESTI VAL AREI A GRANDE 

 O Festival Areia Grande é um dos pontos altos, a nível cultural, do município. Associado às 

comemorações do dia de Santa Cruz, tem duração de dois  dias e junta os maiores nomes da música de 

Cabo Verde. Este é um festival que conta com a presença de toda a comunidade santacruzense e que atrai 

visitante de outros municípios, i lhas e, muitas vezes, países. 

 A convite da Câmara Municipal, o CAUM participará neste festival, atuando na primeira noite, 

dia 21 de julho, dando a conhecer, ao povo cabo-verdiano, músicas tradicionais de todo o território 

português e ajustando-se às tradições de Cabo Verde, incluindo, no seu reportório, músicas deste país. 

 Será, também, neste festival que o CAUM será apresentado em palco acompanhando a cantora 

santacruzense Elida Almeida. 
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 Alguns elementos do CAUM, estudantes de medicina e estudantes de enfermagem, participarão, 

na segunda noite deste festival – 22 de julho –, na assistência médica proporcionada habitualmente pela 

Cruz Vermelha. 

ATUAÇÕES CAUM 

 Uma vez que o CAUM é um grupo coral, é esperado que a cultura portuguesa seja passada a Cabo 

Verde, ao longo da atividade, através da música. Neste sentido, o Coro Académico da Universidade do 

Minho, terá algumas atuações com um reportório maioritariamente assente nas músi cas tradicionais 

portuguesas, mas passando também por músicas identificativas do grupo (pop português e brasileiro) e, 

ainda, por músicas de Cabo Verde. 

 Serão várias as atuações do CAUM por terras cabo-verdianas: 

• Na festa de final de ano do Jardim de Infâ ncia da Cruz Vermelha, dia 14 de julho; 

• No encontro com o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, na Câmara Municipal, 

dia 18 de julho; 

• No encontro com o Presidente da República de Cabo Verde, no Palácio da Presidência da 

República de Cabo Verde, dia 20 de julho; 

• No Festival Areia Grande, dia 21 de julho; 

• Nas comemorações do Centenário do Município do Tarrafal, dia 23 de julho; 

• No Mercado do Artesanato, no Tarrafal, dia  25 de julho; 

• Entre outras, em variados locais. 

WO RKSHO P  DE BATUQUE 

Porque se trata (também) de um intercâmbio de culturas, será organizado um workshop de 

batuque dirigido aos elementos do CAUM. O batuque é um género musical que nasceu em Santa Cruz e 

é, atualmente, ouvido por todo o mundo. 

O workshop será dinamizado por um grupo de batucadeiras de Santa de Cruz, dia 14 de julho e 

terá a duração de duas horas . Embora o objetivo maior seja passar um pouco da cultura cabo-verdiana 

aos jovens do grupo académico, será aberto ao público. 

RASTREI OS DE SAÚDE E SENSI BI LI ZAÇÃO PARA CUI DADOS A ADOTAR 

Uma vez que alguns dos coristas frequentam cursos da área da saúde, organizar -se-ão, em 

parceria com a Delegacia de Saúde de Santa Cruz e a Casa de Acolhimento Manuela Irgher, rastreios 

cardiovasculares e sensibilizar-se-á a população acerca de alguns riscos e cuidados a ter com a saúde, por 

meio de conversas e panfletos. 

Esta iniciativa será agil izada por elementos do CAUM (estudantes de medicina, enfermagem e 

optometria) e por jovens voluntários da Delegacia de Saúde – também estudantes ou profissionais da 

área –, dia 19 de julho, terá a duração de cinco horas e acontecerá num espaço pertencente à Casa de 

Acolhimento Manuela Irgher. 

O objetivo é, então, rastrear a população, detetando possíveis problemas e alertar para a 

necessidade de consultar um médico, se for esse o caso, de forma a proceder atempadamente ao 

tratamento adequado. 



  PROMETEU 

 

CORO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE DO MINHO (CAUM) 14 

 

Os rastreios cardiovasculares passarão por recolha dos dados antropométricos, avaliação da 

tensão arterial e glicemia capilar. 

WO RKSHO P  PSI COLOGI A I NFANTI L 

A Casa de Acolhimento Manuela Irgher é um centro que, pelo trabalho que desenvolve, está 

permanentemente em contacto com crianças. Por esse motivo, é importante desenvolver algum trabalho 

com as profissionais da casa, que vá ao encontro das necessidades neste âmbito. 

Assim, será dado um workshop sobre Psicologia Infantil acerca de alguns sinais e formas de agir 

perante os mesmos, dia 17 de julho, às educadoras e auxiliares da instituição, deixando-as mais aptas 

para o contacto com as crianças e sensibilizando-as para a importância da interpretação dos seus 

comportamentos e atitudes como algo mais. 

O workshop terá duração de cerca de uma hora e será orientado por dois elementos do CAUM, 

pertencentes à área de Psicologia. 

FEI RA DE PROFI SSÕES  

A Feira de Profissões acontecerá em parceria com a Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva , dia 

18 de julho, e será dedicada aos estudantes entre os 7.º e 12.º anos. 

Pretende-se, com esta ação, levar um pouco das diferentes áreas de estudo e respetivas 

aplicações profissionais. Formar-se-ão diferentes grupos de trabalho, constituídos pelos elementos do 

CAUM envolvidos no projeto, que apresentarão, de forma dinâmica e descontraída, um pouco acerca das 

suas áreas e aquilo que os motiva ou motivou a estudá -las. Destacam-se algumas dessas áreas: biologia, 

química, física, biomédica, medicina, enfermagem, optometria, i nformática, eletrónica, engenharia 

mecânica, direito, economia, gestão, psicologia e comunicação. 

Os alunos serão divididos de acordo com o ano que frequentam e as áreas que escolheram (no 

caso de se encontrarem já no 11.º ou 12.º anos). Os alunos compreendidos entre os 7.º e 10.º anos terão 

breves apresentações, mais gerais (acerca de todas as áreas envolvidas), de forma a que possam ter já 

uma ideia da escolha que farão no final do 10.º ano. Os alunos do 11.º e do 12.º terão atividades mais 

concretas e direcionadas para a área que escolheram - Ciências e Tecnologias, Humanística ou Económico-

social. 

Assim, apesar de se encontrarem no período de férias, será  uma atividade na escola, que terá a 

duração de 5 horas. Acontecerá em diferentes salas de aulas e no laboratório, e os alunos serão 

convidados a participar ativamente, a contribuir em algumas das experiências que se faça, não estando 

apenas no papel de espectador. 

WO RKSHO P  DE ORI GÂMI  

O workshop de origâmi surge pela necessidade que, muitas vezes, os profissionais e voluntários 

que trabalham com crianças têm de, não só entreter e ensinar ao mesmo tempo, mas também de produzir 

alguns produtos simples que os pequenos possam criar, para oferecer em dias comemorativos, como o 

dia do pai, dia da mãe, entre outros. 
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O origâmi é, de facto, algo que, a nível conceptual, dificilmente se esgota e que ajuda a 

desenvolver um pensamento lógico. Para além disso, é uma atividade que acarreta poucos gastos. 

Assim, decorrerá um workshop de origâmi, dia 21 de julho, com cerca de duas horas de duração, 

no Centro Enfermeiro Lindo, destinado aos profissionais e aos jovens voluntários deste centro, podendo 

abrir-se a voluntários de outras instituições. O objetivo é passar alguns conhecimentos e criar a 

necessidade de aprender mais sobre o origami e, assim, ocupar as crianças e desenvolver nelas alguma 

aptidão e pensamento lógico. 

DESPORTO 

Em parceria com a Câmara Municipal de Sa nta Cruz e a Câmara Municipal do Tarrafal , serão 

organizadas uma manhã e uma tarde desportivas, dedicadas aos jovens do município. 

Estas atividades envolverão, nos dias 15 e 24 de julho, um jogo de voleibol entre os jovens locais 

e os elementos do Coro Académico, alguns jogos tradicionais de ambos os países – Cabo Verde e Portugal, 

e uma aula de Krav Maga, dirigida por um dos elementos do CAUM. 

O objetivo destas atividades é, para além de estimular a aprendizagem de novos desportos, 

conviver e trocar experiências e aspetos culturais. 

WO RKSHO P  DE COMO CONSTRUI R UM CURRICULUM VITAE  

Cada vez mais, na procura de um emprego, importa a forma como alguém se apresenta e não 

apenas o que diz saber e ter feito ao longo da sua vida profissional. Por esse motivo, para a lém de outros 

fatores, é importante saber como fazer um Curriculum Vitae. 

Organizar-se-á, dia 15 de julho, para os jovens das Tendas do El -Shaddai, em Santa Cruz, um 

workshop de como fazer um Curriculum Vitae. Um dos propósitos desta instituição é a reinserção destes 

jovens no mercado de trabalho e, por isso, o CAUM trabalhará também nesse sentido. E, dia 25 de julho, 

na Câmara Municipal do Tarrafal, para os jovens locais que demonstrem interesse e necessidade de 

elaborar um curriculum vitae. 

Pretende-se que, ao longo do workshop, cada jovem vá fazendo o seu próprio documento, 

incentivando-os, desde logo, a isso. A sessão terá duração de cerca de duas horas. 

WO RKSHO P  DE AUDI OVI SUAL E MULTI MÉDI A 

O workshop de audiovisual e multimédia acontecerá no decorrer de toda a atividade. Alguns 

elementos do CAUM (da área das Ciências da Comunicação, vertente de audiovisual e multimédia), em 

conjunto com os colaboradores do Gabinete de Comunicação e Imagem da Câmara Mu nicipal de Santa 

Cruz e alguns voluntários do Centro de Iniciativa Juvenil Katchás, ficarão encarregues de registar, em vídeo 

e fotografia, todas as atividades do projeto. O workshop será dirigido pelos elementos do CAUM, embora 

com forte partilha de conhecimentos de todas as partes, e terá a duração de vários dias, terminando com 

a edição de um álbum fotográfico e um vídeo final. 

Haverá duas equipas de trabalho que serão compostas por um elemento do CAUM (formado na 

área de Comunicação), um colaborador do Gabinete de Comunicação e Imagem e um voluntário do 

Centro de Iniciativa Juvenil Katchás. A necessidade de criação de duas equipas está relacionada com o 
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facto de, em alguns momentos, poder haver duas atividades a decorrer simultaneamente, em locais 

diferentes. Para além disso, após o registo de uma atividade, é preciso algum tempo para editar o material 

recolhido, havendo a necessidade de uma outra equipa que continue a recolha no terreno. As equipas 

irão organizar-se de acordo com um calendário previamente definido. 

O grande interesse e desafio deste workshop será aliar os conhecimentos académicos e a prática 

destes elementos do CAUM aos conhecimentos, adquiridos apenas através da experimentação e algumas 

formações pontuais, dos colaboradores do Gabinete de Comunicação e Imagem e voluntários do Centro 

de Iniciativa Juvenil Katchás, que não têm qualquer tipo de formação superior na área. Haverá a passagem 

de diferentes técnicas que, certamente, serão, para todas as partes envolvidas, um forte contributo em 

trabalhos futuros. 

À parte dos conhecimentos, haverá também um cruzamento de diferentes formas – diferentes 

focos, diferentes ângulos – de olhar o mundo. Tentar-se-á que as câmaras captem ao máximo a essência 

deste projeto de intercâmbio e, por isso, é necessário registar o olhar das diferentes partes envolvidas. 

WO RKSHO P  DE ASSESSORI A DE I MPRENSA EM COMUNI CAÇÃO ORGANI ZACI ONAL 

 À semelhança daquilo que acontecerá com o workshop de audiovisual e multimédia, este 

workshop realizar-se-á, também, ao longo do decorrer das atividades em Santa Cruz. 

A Câmara Municipal tem, no seu website, um separador dedicado a notícias relativas ao 

município, visando a sua promoção e a de Santa Cruz e as suas ações – assessoria de imprensa. 

Nesse sentido, e uma vez que a página é gerida pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da 

Câmara Municipal de Santa Cruz, formar-se-ão equipas de trabalho com os elementos do CAUM que 

estudaram ou estudam Ciências da Comunicação, vertentes de Relações Públicas e Publicidade e de 

Informação e Jornalismo, e os colaboradores do gabinete, que ficarão responsáveis por relatar as 

atividades relativas ao projeto, promovendo, assim, as atividades e resultados deste encontro, não só a 

nível local, mas também no resto do país (Cabo Verde) e em Portugal. 

Deste modo, e dadas as dificuldades existentes ao nível da escrita e de algumas regras 

jornalísticas no Gabinete de Comunicação e Imagem, este trabalho permitirá a passa gem de alguns 

conhecimentos que, assim, assegurarão um melhor trabalho por parte da Câmara Municipal, ao nível da 

Comunicação, no futuro. 

Estas equipas de trabalho trabalharão em conjunto com as equipas do audiovisual e multimédia, 

util izando alguns dos registos feitos por eles no relato de cada atividade. 

Será, portanto, um workshop prático e em constante construção que servirá de divulgação do 

projeto em si. 
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MONI TORI ZAÇÃO  

No decorrer de cada atividade, serão gravados pequenos vídeos e tiradas fotografias, e, no final 

de cada uma, um ou mais responsáveis pelo exercício farão um simples relatório que descreva e avalie o 

que foi feito. 

AVALI AÇÃO  

De forma a garantir que os objetivos propostos são cumpridos e que cada atividade se desenrola 

da melhor maneira possível, será necessária uma avaliação estruturada, completa e eficaz. Assim, a 

avaliação será realizada em quatro momentos distintos. 

1. Numa fase inicial, antes da realização da atividade, onde, numa reunião, se fará um pequeno 

ponto de situação, para saber se os objetivos propostos estão a ser cumpridos e se se encontram 

reunidas todas as condições para a realização da mesma – locais disponibilizados, monitores para 

os exercícios que assim o exijam, jovens inscritos em cada atividade e todo o material que se 

confirme necessário. 

2. Numa fase intermédia, que se realizará no decorrer da atividade, onde os responsáveis por esta 

reunirão para fazer um breve ponto de situação de modo a corrigir qualquer falta que esteja a 

ocorrer ou melhorar qualquer ponto que o necessite. 

3. Numa fase final, após a realização da atividade, para avaliar o impacto que esta teve em cada um 

dos participantes, através da aplicação de questionários, como forma de recolha de resultados e 

opiniões sobre aspetos negativos e positivos dos vários exercícios elaborados. 

4. No final do projeto, aquando da sua avaliação global, em que se terá em conta não só o impacto 

que a atividade teve na comunidade, como também as competências adquiridas por cada 

participante. Nesta avaliação, será incluída a util ização do YouthPass, a ferramenta de 

reconhecimento das competências informais adquiridas pelos participantes, de modo a certificar 

as qualificações obtidas. Esta fase será realizada por cada organização parceira, com especial 

atenção para o impacto na comunidade, divulgação dos ac ontecimentos e interesse 

demonstrado pelos participantes. Estes pareceres serão recolhidos e reunidos, num só 

documento, pela Direção do CAUM, para facilitar a sua leitura. 

DI SSEMI NAÇÃO  

A disseminação far-se-á antes, durante e após a execução da atividade, com o intuito de atrair 

possíveis interessados em participar nos diversos exercícios, motivar a realização de projetos semel hantes 

a este, divulgar o impacto causado na comunidade santacruzence e tarrafalense e em cada um dos 

intervenientes e publicitar todas as organizações parceiras e apoiantes . 

Tendo, o CAUM, uma composição heterogénea e elementos com competência de comunicação, 

no decorrer de cada atividade serão gravados pequenos vídeos e tiradas fotografias. Este material 

recolhido será, posteriormente, compilado num vídeo resumo do projeto, assim como em material de 

divulgação dos resultados obtidos, como newsletters. Esta compilação permitirá a realização de uma 

disseminação dos resultados finais obtidos assim como das organizações envolvidas e fina nciadores, tanto 

em Portugal como em Cabo Verde, que será feita através de páginas de Facebook, páginas de Internet, 

jornais locais e nacionais, rádios e televisões.  
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ORÇAMENTO 

 Cabe à Direção do Coro Académico da Universidade do Minho gerir todos os patro cínios, apoios 

e contributos que sejam cedidos para a realização do Prometeu. 

Como todo e qualquer projeto, o Prometeu envolverá uma orçamentação cuidada, que deverá 

ser controlada por várias entidades, de forma a garantir que todos os gastos s ão quantificados e 

justificados, por isso, seguidamente, é apresentado um plano de orçamento organizado por categorias.  

VI AGENS 

 A distância a percorrer é de 3.296,91 km, obtendo uma estimativa de 530,00 € por participante. 

Uma vez que serão trinta, os elementos do CAUM que participarão neste projeto, as viagens são 

orçamentadas em 15.900,00 €. 

PREPARAÇÃO DA ATI VI DADE 

 Uma vez que um dos elementos do CAUM tem estado em Santa Cruz desde o passado mês de 

setembro, agil izando o planeamento deste projeto, apresenta alguns custos quanto a telefonemas e 

deslocações locais realizados na preparação da atividade. Assim, orçamenta -se a preparação da atividade 

num total de 35,00 € (20,00 € em chamadas e 15,00 € em deslocações). 

ALI MENTAÇÃO  

 Será assegurada a alimentação dos elementos do CAUM aquando da estada em Santa Cruz. 

Tendo em conta o preço médio de uma refeição no município de Santa Cruz, o orçamento para uma 

refeição individual ronda os 4,00 €. O orçamento para garrafas de água é de 1,00 € por dia e por pessoa. 

Assim sendo e sabendo que a atividade decorre durante 14 dias , o valor total orçamentado para a 

alimentação é de 3.780,00 €. 

Existe ainda a hipótese de algumas refeições serem oferecidas pela Câmara Municipal de Santa 

Cruz, pela Câmara Municipal do Tarrafal e alguns  restaurantes locais. 

ALOJAMENTO  

 O alojamento dos elementos do CAUM será oferecido pela Cruz Vermelha de Cabo Verde, em 

Santa Cruz, e pela Câmara Municipal do Tarrafal, no Tarrafal, sendo, desta forma, orçamentado a 0,00 €. 

TRANSPORTE LOCAL 

 Por cada quatro pessoas, o transporte desde o Aeroporto Internacional da Praia até ao centro da 

cidade é 10,00 €. Da Praia a Santa Cruz (onde o CAUM ficará hospedado), o transporte é 3,00 € por pessoa. 

Será necessário voltar à Praia, o que adiciona 6,00 € por pessoa. De Santa Cruz ao Tarrafal, o valor é 3,00 

€ por pessoa. No fim, será necessário voltar à Praia que ficará por 5,00 € por pessoa . Do centro da Paria 

ao aeroporto, é o preço já indicado. Concluindo, o transporte local está orçamentado para 670,00 €. 

I NSTALAÇÕES 

 Os locais usados para a realização das diversas atividades descritas neste documento serão 

oferecidos pelos vários parceiros. Assim sendo, nesta categoria, o valor orçamentado é 0,00 €.  
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SEGUROS 

 É necessário orçamentar os seguros de viagem individual e os seguros de equipamentos como 

câmaras fotográficas e computadores , necessários à realização de algumas ações. Assim, um seguro de 

viagem, com cobertura de morte, invalidez permanente, despesas de tratamento, incapacidade 

temporária, responsabilidade civil, assistência em viagem e bagagem, terá um valor de cerca de 80,00 €, 

por pessoa. Ficando, esta categoria, orçamentada em 2.400,00 €. 

EQUI PAMENTO E MATERI AI S 

 A realização de certos exercícios implica a util ização e gasto de alguns materiais. 

 Será necessário adquirir papel de origâmi para o respetivo workshop: 10,00 €. 

 Para se proceder a uma melhor proliferação de informação, serão impressos 250 panfletos para 

a sensibil ização de cuidados a adotar quanto à saúde, orçamentando em 40,00 €.  

 Os ensaios abertos e workshop de formação musical exigem o uso de partituras, assim sendo, 

imprimir-se-ão 25 cópias de duas músicas, o que resulta num orçamento de 10,00 €. 

 De forma a dar a conhecer e motivar as pessoas a participarem nas atividades propostas, serão  

impressos cartazes simples para afixar em Santa Cruz e no Tarrafal, orçamentando em 10,00 €. 

 Será elaborado um kit de primeiros socorros, que estará presente durante as atividades, 

orçamentado em 10,00 €. 

 Em equipamento e materiais necessário à realização das várias ações, o orçamento ronda, 

portanto, 80,00 €. 

AVALI AÇÃO  

 Para se proceder à avaliação, será necessário imprimir questionários, que serão preenchidos 

pelos diversos participantes, sendo orçamentado em 10,00 € . 

DI SSEMI NAÇÃO  

 Graças ao grande número de parceiros associados à organização deste projeto, a disseminação 

terá um custo nulo (0,00 €). 

EXPLORAÇÃO DE RESULTADOS E ATI VI DADES DE FO LLO W -UP  

 Não haverá encargos monetários neste contexto. 

VI STOS 

 O custo de cada visto é orçamentado no valor de 25,00 €, uma vez que serão trinta, o valor gasto 

no pagamento de vistos é orçamentado a 750,00 €. 
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VACI NAS 

 Sendo, a viagem a Cabo Verde, um fator de risco para contrair algumas doenças , é recomendada, 

pela medicina, a administração de certas vacinas. Cada elemento do CAUM terá, portanto, um custo de 

aproximadamente 60,00 €. Assim, o orçamento total para vacinação é 1.800,00 €.  
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ANEXOS 

PLANO CALENDARI ZADO  

 

13 julho 14 julho 15 julho 

17h00 

Partida de Portugal  

 

20h00 

Chegada a Cabo Verde 

 

21h30 

Chegada a Santa Cruz 

8h00 

Atuação CAUM na Festa de 

Final de Ano do Jardim de 
Infância da Cruz Vermelha 

 

17h00 

Workshop de batuque 

(Largo da Câmara) 

9h00 

Manhã desportiva – Krav Maga, 

Voleibol e Jogos Tradicionais 

(praia de Santa Cruz) 

 

14h00 

Workshop de como construir 

um Curriculum Vitae 

(Tendas do El-Shaddai) 

 

 

16 julho 17 julho 18 julho 

10h00 

Visita à Cidade Velha 

 

Atuação CAUM 

(Cidade Velha)  

 

22h00 

Observação da desova das 

tartarugas 

15h00 

Workshop de psicologia infantil 

(Casa de Acolhimento Manuela 

Irgher) 

 

19h00 

Chegada extraordinária de dois 

participantes 

9h00 – 14h00 

Feira de Profissões 

(Escola Secundária Alfredo da 

Cruz Silva) 

 

16h00 

Encontro do CAUM com o 

Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Cruz – 

Atuação CAUM 

(Câmara Municipal de Santa 

Cruz) 

 

17h30 – 19h00 

Ensaio aberto – workshop de 

canto 

(Centro de Juventude de Santa 

Cruz) 
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19 julho 20 julho 21 julho 

9h00 – 14h00 

Rastreios de saúde e 

sensibilização para cuidados a 

adotar 

(Casa de Acolhimento Manuela 

Irgher) 

 

16h00 

Ensaio CAUM 

(Centro de Juventude de Santa 

Cruz) 

 

17h30 – 19h00 

Ensaio aberto – workshop de 

formação musical  

(Centro de Juventude de Santa 

Cruz) 

10h00 

Encontro do CAUM com o 

Presidente da República de 

Cabo Verde – Atuação CAUM 

(Palácio da Presidência da 

República de Cabo Verde) 

 

15h00 

Atividade da Tiver 

(praia da Praia) 

 

22h00 

Atuação CAUM 

(Praia) 

14h00 

Workshop de origâmi 

(Centro Enfermeiro Lindo) 

 

16h00 

Ensaio CAUM 

 

17h30 – 19h00 

Ensaio geral  

 

21h30 

Festival Areia Grande – Atuação 

CAUM  

 

22 julho 23 julho 24 julho 

21h30 

Festival Areia Grande – 

Assistência médica 

13h00 

Partida de Santa Cruz 

 

14h30 

Chegada ao Tarrafal  

 

16h00 

Concerto CAUM – 

Comemoração do Centenário 
do Município 

(pousada no Tarrafal) 

 

21h30 

Atuação CAUM 

(restaurante local) 

9h00 

Partida extraordinária de um 

participante 

 

15h00 

Tarde desportiva – Krav Maga, 

Voleibol e Jogos Tradicionais 

(praia) 

 

21h00 

Atuação CAUM 

(restaurante local) 
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25 julho 26 julho  

14h00 

Workshop de como construir 

um Curriculum Vitae 

(Câmara Municipal do Tarrafal) 

 

21h0 

Mercado do Artesanato – 

Atuação CAUM 

(centro do Tarrafal) 

10h45 

Partida de Cabo Verde 

 

16h45 

Chegada a Portugal  
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TABELA ORÇAMENTAL 

 

Categoria Valor Soma 

Viagem 15.900,00 € 15.900,00 € 

Apoio à organização 

Preparação da atividade 35,00 € 

6975,00 € 

Alimentação 3.780,00 € 

Alojamento 0,00 € 

Transporte local  670,00 € 

Instalações 0,00 € 

Seguros 2.400,00 € 

Equipamento e materiais  80,00 € 

Avaliação 10,00 € 

Disseminação 0,00 € 

Exploração de resultados e atividades de 

follow-up 
0,00 € 

Apoio para necessidades especiais 0,00 € 0,00 € 

Custos excecionais  

Apoio à participação de jovens com menos 

oportunidades 
0,00 € 

2.550,00 € 

Vistos e custos relacionados com vistos  750,00 € 

Autorizações de residência 0,00 € 

Vacinas 1.800,00 € 

Custos de viagem acrescidos de 

participantes provenientes de/com destino 
a regiões ultraperiféricas e Países e 

Territórios Ultramarinos 

0,00 € 

Total 25.425,00 € 
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LOGÓTI PO  

 

I MAGEM DE CAPA PARA PÁGI NAS E PERFI S DE FACEBO O K 
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CARTAZ PUBLI CI TÁRI O  

 

 


