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O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO pro-
move, a 26 de abril, a terceira edição da 
atividade Outras músicas/Outras dan-
ças, desta vez dedicada ao Funaná. Das 
14h00 às 17h00, decorrerá um workshop 
orientado pelo formador Humberto Fur-
tado, em que será feita uma abordagem 
aos prin cipais passos e sequências des-
te ritmo cabo verdiano. A frequência tem 
um custo de 10€ por participante, de-
vendo as inscrições ser feitas até ao dia 
24 do presente mês, através do telefone 
295 240 800 ou do e-mail museu.angra.
agenda@azores.gov.pt.
Como género musical, o Funaná alicer-
ça-se na sonoridade do acordeão, co-
nhecido em Cabo Verde por gaita, e, 
enquanto dança, caracteriza-se por os 
pares dançarem de mão dada, flexionan-
do ritmicamente os joelhos. Inicialmente 

um género exclusivo da ilha de São San-
tiago, durante muito tempo o Funaná foi 
relegado para um contexto rural e para 
as camadas mais desfavorecidas da po-
pulação, ressurgindo em 1980, graças à 
ação de Carlos Alberto Martins que, re-
correndo a instrumentos elétricos e ele-
trónicos, conseguiu que o ritmo se inter-
nacionalizasse a partir da última década 
do século XX. 
Esta atividade integra-se no programa de 
dinamização da exposição Património 
Mundial | do Mundo a Angra do He-
roísmo, patente até 31 de maio na Sala 
do Capítulo.
O Serviço Educativo desenvolverá, no 
sábado, uma atividade pa ralela, de fre-
quência gratuita, destinada às crianças 
que acompanhem os pares inscritos no 
workshop.
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A primeira edição de Outras 
músicas/Outras danças, 
dedicada ao Kizomba, 
ocorreu a 16 e 17 de 
novembro de 2013, tendo 
como monitor Humberto 
Furtado, seguindo-se um 
workshop de Samba da 
responsabilidade do monitor 
Emanuel Rodrigues, em 
fevereiro de 2014. Agora,  
é a vez do Funaná.


