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COMUNICADO DE IMPRENSA
IVº Festival Cultural de Cacheu “ Caminho de Escravos”
Entre os dia 27 a 29 de Novembro de 2015, decorrerá na Cidade de Cacheu o IVº Festival
Cultural de Cacheu, “Caminho de Escravos”, organizado pela ONG AD (Acção para o
Desenvolvimento) com o apoio do Governo da Guiné-Bissau e Governo Regional de Cacheu, no
quadro do Projecto “Cacheu – Caminho de Escravos (Contrato de Subvenção n.º DCINSAPVD/2012/291-024).
Este Projecto tem um orçamento de global de 519.387,78 EUR, financiado pela União Europeia
em 90% e Co-financiado pela AD (Acção para o Desenvolvimento), pretende contribuir para
promover a cultura, o património histórico e as expressões culturais, como meio de
desenvolvimento económico, facilitando aos intervenientes a formação e capacitação.
Este Festival tem por objectivo, intercâmbio de expressões culturais entre as diferentes
comunidades da Guiné-Bissau, permitindo o conhecimento e compreensão da diversidade e
riqueza cultural entre varias comunidades, num contexto de um dialogo multicultural e
multiétnico, ainda vai dinamizar a vida económica local, promover o surgimento de autoemprego
familiar, favorecer o aumento de rendimento familiar . Jovens artistas e músicos verão a
dimensão do seu “universo” aumentar e ganhar uma projeção nacional, sub-regional e
internacional.
A importância deste evento pode ser medida no grande numero de participantes, entre os quais,
mais de 20 grupos culturais tradicionais vindos de diferentes regiões do país, músicos modernos
locais e de renome internacional e grupos teatrais e de ballet, também serão recitados poemas
ligados a escravatura.
Este Projeto tem como publico alvo 75 associações e grupos culturais tradicionais; jovens à
procura do primeiro emprego; 25 promotores culturais e comunidade escolar.
São parceiros deste Projeto a ONG AIN (Associazione Interpreti Naturalistici del Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga Onlus), Cooperativa Agro-Pecuária de
Jovens Quadros de Canchungo (COAJOQ) e Governo Regional de Cacheu.

