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Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum e ainda Prémio da Crítica, na 
edição de 2021 dos Play – Prémios da Música Portuguesa, Dino D’ Santiago 
dispensa apresentações. Com um repertório que inclui temas de “Kriola”, o 
seu disco mais recente, “Mundu Nôbu” e “Sotavento”, sobe ao nosso palco 
para nos deliciar com “uma cachupa instrumental” que combina tradição 
e contemporaneidade. Tudo o que se deseja ter e ouvir nos tempos que 
correm.

Nesta nação ainda existem barreiras sociais e raciais, mas quando existe 
vontade de compreender e não se receia a mistura também acontecem coisas 
extraordinárias (…). Somos todos mistura. Somos todos crioulos.
Dino D’ Santiago, in Público, abril 2020

Sem aviso prévio, eis que lança um novo álbum, Kriola, obra espanta-vírus, 
disco de amor em tempo de pandemia. Que o confirma como uma das figuras 
mais fulgurantes do panorama musical luso dos últimos tempos.
Vítor Belanciano, in Público, abril 2020

A 3.ª edição dos Play foi para Dino D ’Santiago uma espécie de repetição da 
1.ª, que aconteceu em 2019. Esta quinta-feira à noite, tal como há dois anos, 
o cantor subiu três vezes ao palco do Coliseu dos Recreios para receber os 
prémios de Melhor Artista Masculino (em 2019 era de Melhor Artista Solo, 
sem distinção de género), Melhor Álbum, desta vez com Kriola, e Prémio da 
Crítica, este último atribuído por um grupo de dez jornalistas.

Dino D ’Santiago dedicou o prémio de Melhor Álbum – atribuído a Kriola, um 
disco “que tem uma carga muito emotiva” e “um statement [afirmação, em 
português]” que o cantor quer “levar para a vida: branco com preto geração de 
ouro” – a Bruno Candé, actor que foi assassinado em Julho do ano passado em 
Moscavide, vítima de um crime de ódio racial.
in Público, julho 2021

«A crioulização do mundo é um movimento imparável nas sociedades 
contemporâneas, transportando consigo conflitos, cultura, criatividade, 
herança e festa. Lisboa reflecte-o. Dino D’ Santiago assume tudo isso em 
‘KRIOLA’, o seu novo álbum, depois do retumbante sucesso do anterior 
‘Mundo Nôbu’. Mais uma vez, temos música consciente da sua variedade 
de raízes, sejam elas cabo-verdianas ou portuguesas, mas de apelo global, 
activando tanto a preservação de géneros tradicionais como criando novos 
híbridos modernizados, com o crioulo e a língua portuguesa participando 
na mesma corrente.

Convenhamos, Dino transformou-se num dos artistas de maior impacto em 
território português nos dois últimos anos. Um verdadeiro embaixador. De 
Portugal. De Cabo-Verde. De um mundo novo que nasce das mestiçagens 
culturais.

E eis que agora chega ‘KRIOLA’, álbum criado entre Londres e Lisboa, com 
canções de voz envolvente, filtros electrónicos e ritmos como o batuque 
ou o funaná, tanto exteriorizando emoções de celebração da vida, como 
de recolhimento, em momentos mais virados para o interior. Revelando 
palpitações de Santiago, em Cabo Verde, de Lisboa, de Londres, Lagos, 
na Nigéria, ou de Luanda. “A cachupa instrumental”, como diz Dino, 
“desta vez viajou do batuku ao ozonto, da coladera ao grime, sempre 
com o tempero final dado pelo funaná que descansa no arriscar de um 
tarraxo.” É isso. É uma obra com muitas fronteiras, mas sem limites, 
naquele que é o seu álbum mais completo em termos sonoros mas não 
só. Já se tinha percebido no anterior trabalho. Ele quer ir além do simples 
entretenimento. Quer deixar um legado.

O autor do celebrado “Nova Lisboa” assume que ‘KRIOLA’ é o seu álbum 
mais activista, onde a Morabeza da linha de Sintra, fixa que o crioulo é a 
segunda língua mais falada na capital portuguesa e ainda assim, as mães 
negras continuam a chorar por equidade, enquanto gritam “Nhôs Obi”! 
Ao mesmo tempo, os jovens de hoje furam os preconceitos, e é na rua 
que nos provam diariamente que “nu ta mistura, Nôs tudo eh Kriolu!”, 
relembrando-nos o verdadeiro significado da palavra “Crioulo”, que é não 
mais que, o resultado da mistura. “Branco ku Preto, um gerason di Oru”, 
que das Noites Príncipe às sessões Na Surra, transpiram em uníssono, 
vibrando com um som que só a nós e a todos pertence.

Com ‘KRIOLA’, voltam também os cúmplices musicais que o acompanham 
desde o ‘Mundu Nôbu’. E a Seiji, Branko, PEDRO, Kalaf Epalanga, Toty 
Sa’Med, Djodje Almeida, Toni Economides, somou novos encontros com 
Julinho KSD, Vado MKA e agora Nelson Freitas. Enfim, como seria de 
esperar, uma extensa família intercontinental, cujo núcleo, aquilo que 
tudo conecta é a voz, o espírito e a maneira de estar deste crooner criolo. 
Algarvio, lisboeta, portuense, português, filho de pais cabo-verdianos e que 
agora é também a voz de uma Lisboa de mistura que nos devolve a poesia 
mas também as dificuldades do quotidiano, a sensualidade da rua mas 
também as celebrações, num álbum onde cabe não só toda a vida de Dino 
d’Santiago, como de toda a nação KRIOLA.»

Edição de 2021 dos Play – Prémios da Música Portuguesa, consultada em 
www.playpremiosdamusicaportuguesa.pt

60 min. | m/ 6 anos

Voz e composição Dino D’ Santiago

Back vocals e instrumentistas 

Nayela Simões e Sol Lopes

Produção Rita Queiroz / Arruada

Road manager e driver 

Afonso Manchinha

Técnico de som Bruno Lobato

Técnico de monitores Pedro Gerardo

Técnico de luz Diogo Mendes

VAI SER DIFÍCIL FICAR SENTADO….

IMPRENSA SOBRE DINO D’ SANTIAGO

PLAY – PRÉMIOS DA MÚSICA PORTUGUESA
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo 
Brazete • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria Adelaide Poças • Isabel Pais e António 
Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da 
Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de 
Lurdes Poças • Marina Bastos • Nanja Kroon • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • 
Paula Costa • Paula Nelas • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha Ferreira • 
E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos 
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel 
Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • 
Info Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial 
José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, 
Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Raquel 
Gonçalves, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura 
financiada por:

APOIO APOIO À DIVULGAÇÃO

MECENAS

TEATRO
24 SETETEMBRO 

PAISAJES PARA NO COLOREAR
DE LA RE-SENTIDA (CHILE) | PARCERIA MEXE

sex 21h00 | 87 min. | m/ 14 anos 
preço único 3€ // descontos não aplicáveis // local Sala de Espetáculos
Nota: Espectáculo em castelhano com legendagem simultânea©
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Próximo espetáculo

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/paisajes-para-no-colorear/

