
João Fonseca (Tel.: 59 666 23)                                                                                             joaopedronetofonseca@gmail.com  

 

Projecto Estórias do Meu País Inventado                Campanha de Crowdfunding  

estoriasdomeupaisinventado@gmail.com         Ano 2020 

 

 Crowdfunding: porquê? 
 

A campanha crowdfunding é uma oportunidade para o Projecto Estórias do Meu País Inventado afirmar 

e divulgar, a nível nacional e internacional, o trabalho que está a desenvolver em Cabo Verde. No 

entanto, lançar uma campanha de crowdfunding é, essencialmente, uma necessidade económica.  

Apesar de o Projecto Estórias do Meu País Inventado ter a sua génese em 2016, e de já ter uma 

dimensão social e educativa significativa, a situação económica do projecto é frágil e a sua continuidade 

depende do apoio de todos.  

 

 Crowdfunding: para quê? 
 

Com a campanha de crowdfunding pretendemos suportar os custos de dois itens-chave do plano de 

actividades para o ano 2020. Os dois itens-chave referenciados correspondem às actividades que 

consideramos estruturais e imperativas para a continuidade do Projecto Estórias do Meu País Inventado.  

 

Essas actividades são:  

 

  - Dez (10) dias de residência artística do pintor (Sabino G. Horta) da comunidade dos 

Rabelados de Espinho Branco, Aldeia RabelArte, e do autor do projecto (João Fonseca), na cidade do 

Mindelo, ilha de S. Vicente; 

 

  - Ilustração (telas 50cm*40cm) do livro III do Projecto Estórias do Meu Pais Inventado;  

 

Nota: A residência artística na ilha de São Vicente deve-se ao facto do livro III do projecto Estórias do Meu País Inventado ser 

sobre as crianças que vivem na rua na cidade do Mindelo.   

 

 Crowdfunding: Objectivos? 
 

Obtendo sucesso na Campanha de Crowdfunding o Projecto Estórias do Meu País Inventado poderá 

concretizar um conjunto de actividades com impacto social, económico e cultural.  
 

Vejamos: 

  - Será a primeira vez que o artista plástico Sabino G. Horta sairá da Comunidade dos 

Rabelados de Espinho Branco para uma residência artística noutra ilha (a sua primeira viagem de avião); 

  - Com esta residência artística deseja-se que o artista plástico conheça as dinâmicas da cidade 

do Mindelo; contacte e conheça a realidade e os modos de vida dos meninos de rua; observe, 

compreenda e desenhe os esboços para a ilustração do livro III do projecto; 

  - Com a realização da ilustração do livro III do Projecto Estórias do Meu País Inventado, o 

artista plástico recebe um importante apoio económico, que contribuirá para melhorar as condições de 

vida de todo o agregado familiar;  

  - Com a conclusão da ilustração do livro III poderemos iniciar o processo de 

edição/publicação do livro;  

  - Por fim, é a existência deste ciclo que dá ao projecto as ferramentas necessárias para a sua 

intervenção cultural nos bairros e nas escolas do país (Literatura, Pintura, Teatro, Contação de Estórias e 

Arte Urbana) 

 

 Nota: Com a ida à ilha de S. Vicente, Cidade do Mindelo, aproveitaremos a oportunidade para apresentar os livros do 

Projecto Estórias do Meu País Inventado e realizar um conjunto variado de actividades para promoção da arte e da leitura. 
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1) Cronograma de actividades relacionadas com a campanha crowdfunding; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Orçamento das actividades relacionadas com a campanha crowdfunding; 

 

Descrição unitário Ecv Total Ecv Total Euros

Missão S. Vicente 
Viagem Praia-S.Vicente-Praia 18.000 Ecv 36.000 Ecv 326,49 €

-18.000 Ecv -163,25 €

Viagens entre aeroportos - residência 5.000 Ecv 5.000 Ecv 45,35 €

Estadia 10 dias/ por pessoa 25.000 Ecv 50.000 Ecv 453,45 €

-50.000 Ecv -453,45 €

Alimentação 10 dias/ por pessoa 12.000 Ecv 24.000 Ecv 217,66 €

Sub-Total 47.000 Ecv 426,24 €

Ilustração Livro III
Materiais 6.000 Ecv 6.000 Ecv 54,41 €

Transportes Praia/Espinho Branco/ Praia 600 Ecv 9.000 Ecv 81,62 €

Refeiçoes 500 Ecv 7.500 Ecv 68,02 €

Telas pintura 50cm * 40cm 3.000 Ecv 54.000 Ecv 489,73 €

Sub-Total 76.500 Ecv 693,78 €

Custos Campanha Crowdfunding  
Materiais de divulgação campanha (Clip video) 15.000 Ecv 15.000 Ecv 136,04 €

Taxas campanha (5%+2.5%+iva) 12.755 Ecv 12.755 Ecv 115,68 €

Sub-Total 27.755 Ecv 251,71 €

151.255 Ecv 1.371,74 €

Orçamento campanha crowdfunding 

Total

Nota: A oferta da viagem do Autor (João Fonseca), bem como a oferta da estadia para Autor e Ilustrador (Sabino G. Horta), estão inseridas na participação 

do Autor no dia da Lingua Portuguesa (5 de Maio) a convite do Camões -  Centro de Lingua Portuguesa em Cabo Verde (Mindelo). E conta também com o 

apoio da FaED.

oferta de estadia para autor e Ilustrador

oferta viagem para o autor (João Fonseca)

1€ = 110,265Ecv

Actividades Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Campanha Crowdfunding 

Missão São Vicente - Residência Artística 

Ilustração livro III

Fotografia, Desing e Paginação livro III 

 Processo editorial

Lançamento e apresentação do livro III

Cronograma de actividades 2019/2020 (Crowdfunding)
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