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M úSICA

O rapper D. Lopes, de ascen-
dência cabo-verdiana, lança no 
próximo dia 21, em Massachu-
setts, o terceiro CD a solo da 
sua ainda jovem carreira – Con-
crete Intelligence – Based on a 
True Story. Neste novo disco, 
o vencedor do concurso Wild 
Out Wednesday da BET 106 & 
Park –, da Black Entertainment 
Television –, experimenta no-
vos sons, mas a lírica continua 
a diagnosticar a comunidade 
cabo-verdiana nos EUA. 

“Desde o lançamento de The 
Bright Darkness, J. Beats e eu 
estivemos a polir os nossos do-
tes. E, tenho orgulho de dizer, 
melhorámos a nossa música. 
Agora, estamos prontos para 
apresentar um novo e bom pro-
duto. É o novo álbum, Concrete 
Intelligence – Based on a True 

Story”, declara D. Lopes. 
Sobre o disco, D. Lopes afir-

ma: “elevamos a música para 
outro nível, mas o disco é tão 
profundo quanto aquele que o 
antecedeu, The Bright Dark-
ness”. Quer dizer, além de temas 
“light”, como amizade, namoro 
e amor, D. Lopes canta e de-
nuncia problemas, como as di-
ficuldades de integração e iden-
tidade cultural, o desemprego e a 
violência no seio da comunidade 
crioula da Costa Leste. 

Danny Lopes, D. Lopes no 
mundo da Rap e Hip Hop, nasceu 
em Chelsea – Massachusetts –, 
filho de pais cabo-verdianos ori-
ginários de  S. Nicolau. Forma-
do em gestão de negócios, conta 
com a sua própria companhia 
de produção de entretenimento 
- a Street Smarts Entertainment 

– cujo objectivo é promover di-
ferentes formas de arte (música, 
video, dança, fotografia, etc) en-
tre os jovens.

Com dois discos no merca-
do – “I’m here NOW” e “Bright 
Darkness” – D. Lopes concorreu 
no ano passado ao concurso Wild 
Out Wednesday da BET 106 & 
Park – da Black Entertainment 
Television –, e venceu com a 
música “My People”, tema que 
incentiva o regresso à terra de 
origem para apreciar a beleza 
local. 

Desde então começaram a 
abrir-se as portas da alta-roda 
do hip-hop norte-americano. Por 
isso, D. Lopes acredita que o seu 
novo CD - Concrete Intelligence 
– Based on a True Story, vai tra-
zer-lhe novos, e dos mais varia-
dos, públicos dos EUA.        TSF

Gil Moreira deverá entrar em estúdio no próximo mês 
de Dezembro, na Praia, para gravar aquele que virá a ser 
o seu primeiro disco a solo. O título do disco, que contará 
com a performance de Kim Alves e Zé Didiola, entre out-
ros, será “Djan kre conbersu sabi na son di tchabeta”. 

Em conversa com Kriolidadi, Gil Moreira disse que o 
seu disco de estreia a solo terá géneros como batuco, con-
bersu sabi, tabanka, funaná, batuco trabalhado de forma 
electrónica e terrero, sendo este último um ritmo ainda 
pouco explorado pela indústria musical cabo-verdiana. 

Para isso, o músico recorrerá a instrumentos tradicio-
nais, nomeadamente o cimboa – uma forma “de ajudar 
na preservação deste instrumento musical tradicional em 
vias de extinção”. Aliás, quando Gil Moreira ensaia uma 
definição para o que será esse seu primeiro disco, diz que é 
“voltar à fonte, para recuperar aspectos da nossa cultura 
que, com o passar dos anos, estão-se perdendo”. 

Essa paixão pelas coisas genuínas da terra, que neste 
caso quer dizer o interior da ilha de Santiago, faz fervilhar 

muitos projectos na mente de Gil Moreira. Assim, além do 
disco a solo, ele tem na forja, junto com outros músicos, 
um projecto denominado “Nôs Batuco e Nôs Identidadi”, 
o qual deverá começar a ser gravado em Fevereiro do 
próximo ano. 

Este artista que também é autor/apresentador do pro-
grama “Pessoas com estórias”, quinzenalmente às terças-
feiras, na TCV, tem ainda pronto para lançar um livro em 
crioulo sobre a vida do homem do interior de Santiago. 
Paralelamente cursa Estudos Cabo-Verdianos e Portugue-
ses e é professor. 

Gil Moreira iniciou a sua actividade artística no seio da 
Companhia Recreativa Santa Kultura, a fazer teatro. Mais 
tarde, já com o diploma de encenador de teatro nas mãos, 
iniciou-se na escrita, escrevendo textos que mais tarde 
passou a recitar ao som da tchabeta em diversos eventos. 
Entretanto, grava dois temas seus – “Nôs batuco” e “Nha 
Tomásia” no disco “Batuco I” (Cabo Verde Productions) e 
participa no disco de Gutty Duarte.           Teresa Sofia Fortes

“Concrete Intelligence”:
o 3º CD a solo de D. Lopes

Gil Moreira forja estreia a solo

O álbum “POR AMOR”, do artista cabo-
verdiano Jack Pina, estará no mercado no 
próximo mês. Tem quatro temas  inéditos e  
seis mornas.

Natural da ilha Brava, músico, compo-
sitor, empresário na área musical e pro-
prietário do maior estabelecimento musical 
cabo-verdiano (Liga África), Jack Pina, traz 
ao mercado nacional e internacional o seu 
sexto trabalho.

Com várias composições gravadas por 
ele e por outros artistas Pina já viu, inclusi-
ve, três dos seus temas gravados por artis-
tas internacionais, em língua francesa. Este 
bravense prepara-se agora  para lançar o 
que considera o seu melhor CD de sempre, 
com quatro temas inéditos e seis mornas, 

estas maioritariamente da ilha Brava. 
Por Amor é produzido pela Liga África, 

com arranjos de César Lima, um dos melho-
res guitarristas de Cabo Verde nos EUA. Jack 
de Pina que é um dos maiores defensores 
da música tradicional cabo-verdiana diz que, 
mais do que um simples CD, este seu trabalho 
é um arquivo histórico porque foi buscar aos 
arquivos as mornas originárias da ilha que 
o viu nascer, para ensaiar um retrato rítmico 
dos grandes poetas e compositores da ilha.

Compositores como Raul de Pina, Djid-
jinho, Cláudio di Ferreiro, Mendes Carva-
lho, são alguns nomes cujas composições 
integram “Por Amor. E nele pode encontrar 
“Ronco di mar é sodadi”, “Quandu n’morré 
n’dexa sodadi” e mais e mais.

Neste que é o sexto álbum deste artista 
popularmente conhecido em Cabo Verde e 
na diáspora, a coladera também tem o seu 
lugar cativo, o que lhe permite usar o sar-
casmo e a ironia, para dizer algumas verda-
des “Min nascé num fundo na ilha”, uma co-
ladera do próprio Jack retrata a vivência do 
lugar onde ele, Pina, nasceu (Fajã D’Água), 
apurou a Kriolidade.

Entretanto a Kriolidade sabe também que 
por amor à sua ilha natal, o artista abriu uma 
filial da Liga África em Nossa Senhora do 
Monte, que funcionava razoavelmente. Mas, 
dados a pirataria, ao preço elevado do trans-
porte, dos roubos, entre outros problemas, 
Pina está neste momento a ponderar fechar 
as portas.           Nicolau Centeio

“POR AMOR” o novo disco de Jack Pina
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LITERATURA

Maria Adriana Carvalho lança na pró-
xima quinta-feira, 15, às 18h30, no Au-
ditório do Instituto Camões-Centro Cul-
tural Português, na Praia, o seu livro “A 
Memória Educativa Recuperada no Cabo 
Verde Boletim”. A obra foi galardoada, 
em 2006, com o Prémio Sena Barcelos de 
Monografia. 

“A Memória Educativa Recuperada no 
Cabo Verde Boletim”, que será apresentado 
por Arnaldo França e Fátima Bettencourt, é 
um livro que reproduz a investigação cen-
trada na reconstrução da memória educa-
tiva em Cabo Verde no período de 1949 a 
1964 com base na documentação recolhida 

no Cabo Verde (Boletim, Boletim de Pro-
paganda e Informação de 1949 a 1962), e 
Boletim Documental e de Cultura de 1962 
a 1964.

A qualidade do trabalho rendeu à sua 
autora o Prémio Sena Barcelos de Mono-
grafia 2006, galardão este instituído pelo 
Instituto Camões-Centro Cultural Portu-
guês, que agora edita a obra. A Associação 
de Escritores Cabo-Verdianos fez-lhe no 
mesmo ano uma Menção Honrosa no Gran-
de Prémio Cidade Velha. 

Adriana Carvalho é Mestre em Ciências 
da Educação pela Faculdade de Psicologia 
e Ciências de Educação da Universidade de 

Lisboa. Actualmente, esta autora de manu-
ais escolares de História e Ciências Integra-
das, e de obras ligadas à Educação, prepara 
o seu Doutoramento em Ciências da Educa-
ção na mesma Universidade. 

Antes, desempenhou vários cargos téc-
nicos e de direcção em serviços e projectos 
do Ministério da Educação de Cabo Verde: 
directora da Escola de Formação de Profes-
sores do Ensino Secundário, presidente do 
Instituto Pedagógico e pró-reitora da Uni-
versidade Jean Piaget de Cabo Verde. 

A apresentação da obra estará a cargo 
de Arnaldo França e Fátima Bettencourt.

TSF 

“A Memória Educativa
Recuperada no Cabo Verde Boletim”

A escrita feminina cabo-verdiana vai estar no III Encontro de Litera-
turas Africanas que acontece de 21 a 23 de Novembro, no Rio de Janeiro, 
Brasil. O tema será apresentado pela escritora Vera Duarte, que também 
lançará dois dos seus livros na Cidade Maravilhosa. 

Sob o lema “Pensando África: Crítica, Pesquisa e Ensino”, o III En-
contro de Literaturas Africanas, iniciativa da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) reunirá cerca de 400 participantes, entre eles os escri-
tores Luandino Vieira, Luís Carlos Patraquim, Nélson Saúte, Ondjaki e os 
professores – investigadores Russell Hamilton e Lourenço do Rosário. 

Cabo Verde é representado pela primeira vez no evento, que acontece 
desde há três anos – na sequência da promulgação da lei nº 1639 de 9 de 
Janeiro de 2003 do presidente Lula da Silva que obriga ao ensino da cul-
tura afro-brasileira quer nos estabelecimentos de ensino público quer nos 
privados –, pela escritora Vera Duarte. 

“Vou falar da literatura do meu país e, em particular, da escrita fei-
ta por mulheres como eu, Dina Salústio e Fátima Bettencourt. Renderei 
ainda a minha homenagem às pioneiras da literatura feminina cabo-ver-
diana, entre elas a Antónia Pusich, que publicou no século XIX”, afirma 
a escritora que estenderá a sua dissertação à relação entre a escrita e a 
emancipação da mulher em África. 

Vera Duarte, que já é razoavelmente conhecida no meio académico do 
Rio de Janeiro (ministrou um curso de poesia cabo-verdiana e realizou pa-
lestras na UFRJ e um poema seu integra um livro de ensino, fundamental, 
no estado do Rio de Janeiro), é também um dos escritores africanos que 
vai lançar livros no âmbito do III Encontro de Literaturas Africanas. 

Garantidas estão já as presenças de “Arquipélago da Paixão” e “Pre-
ces e Súplicas ou os Cânticos da Desesperança”. E, se até à hora da par-
tida para o Brasil, tiver saído do prelo, o seu novo livro – “Construindo a 
Utopia” – será primeiro lançado no Brasil mesmo antes de o ser em Cabo 
Verde, onde a apresentação pública está agendada para 12 de Dezembro. 

Para Vera Duarte, a abertura da UFRJ e também da Universidade de 
São Paulo para com a literatura africana e, em particular, a cabo-verdiana, 
“é um trabalho meritório, que está a ensinar os brasileiros a apreciarem a 
cultura africana e, consequentemente, a ajudar o país Brasil a combater 
o racismo”. Por isso, afirma, “foi com prazer que aceitei o convite para 
dissertar no encontro”.

Teresa Sofia Fortes 

Escrita feminina cabo-verdiana no
III Encontro de Literaturas Africanas
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B LOgS

Segundo o StateBlogosphere (site que se 
dedica a analisar a bloguesfera mundial), actu-
almente existem cerca de 70 milhões de blogs, 
ou blogues, no mundo, sendo que cerca de 120 
mil blogs são criados diariamente. Esse núme-
ro apenas é possível devido ao crescimento 
que os blogs conheceram apartir de 1999, com 
o aparecimento do Blogger (www.blogger.
com). A possibilidade de criar conteúdos e pu-
blicá-los na Internet estava à distância de pou-
cos cliques, mesmo para alguém com poucos 
conhecimentos informáticos. 

BLOgUESFERA CV: ASCENSãO

Os blogues surgiram em Cabo Verde 
entre finais de 2003 e início de 2004. Das 
poucas dezenas existentes, destacavam-se 
Os Momentos (www.odiaquepassa.blogs-
pot.com) e Lantuna (www.lantuna.blogs-
pot.com), dois blogs de divulgação cultural 
que ainda hoje (não obstante o primeiro ter 
mudado a sua “linha editorial” e o segundo 
ter sido desactivado) são referências da blo-
guesfera cabo-verdiana.

De 2004 a 2006 a evolução foi lenta, mas 
desde o final de 2006 que se tem verificado 
um aumento significativo no número de blo-

gues. Para Djinho Barbosa, músico e criador 
do blog Son di Santiagu (www.sondisan-
tiagu.blogspot.com), o número actual de 
blogues “é muito expressivo se tivermos em 
conta a nossa dimensão territorial e princi-
palmente a percentagem de população com 
acesso à Internet. Vejo o surgimento dos blo-
gues como uma inovação em termos de par-
ticipação cívica e criação de um certo tipo 
de conteúdos que até então não tínhamos em 
Cabo Verde. Está-se em certos casos, a criar 
um acervo”.

Mário Almeida, do blogue Tempo dos Lo-
bos (www.tempodoslobos.blogspot.com), 
é de opinião que “a bloguesfera cabo-ver-
diana tornou-se um universo interessante 
de opiniões mas principalmente de atitudes 
face ao desenvolvimento de Cabo Verde. E 
há uma certa progressão em termos de aná-
lise da realidade que ora vivemos”. 

Paulino Dias, autor de um blog que leva 
o seu nome (www.blogdopaulino.blogspot.
com), sublinha a “necessidade de uma cul-
tura de debate forte em Cabo Verde.  Pre-
cisamos discutir assuntos relacionados com 
a economia, com a gestão, com a história, 
com as ciências exactas, etc., tendo como 
pano de fundo a realidade cabo-verdiana”. 

Quando em alguns países o fenómeno 
dos blogues já não é novo – e tem conduzido 
a estudos, pesquisas, elaboração de estatís-
ticas, debates, conferências, etc. – em Cabo 
Verde tudo é recente e quase nada se sabe. 
Nem mesmo o número aproximado de blo-
gues existente actualmente, quanto mais a 
percentagem da sua audiência.

Torna-se, no entanto, interessante veri-
ficar – agora que várias ferramentas online 
permitem fazê-lo – que uma boa parte da 
audiência dos blogues nacionais é externa. 
Isto é, pessoas em vários países dos diferen-
tes continentes acessam os blogues de Cabo 
Verde. É certo que alguns destes leitores no 
exterior são cabo-verdianos, outros serão es-
trangeiros. Mas que percentagem?

Os comentários (os blogues possuem 
uma ferramenta que permite aos leitores co-
mentarem o seu conteúdo) seriam à partida 
um indício de audiência dos blogues. Po-
rém, não são fiáveis visto que a maioria 
dos blogueiros, a partir de certa altura, 
instalaram alguma forma de filtragem de 
comentários. Assim, o número de comentá-
rios diminuiu significativamente em relação 
aos primeiros dois anos, quando era possível 
fazê-los anonimamente. 

De facto, a bloguesfera tem sido marca-
da de tempos em tempos por polémicas cau-
sadas por anónimos que se aproveitam dessa 
condição para insultar as pessoas. Amílcar 
Aristides, que assina Obikuelo no seu blo-
gue (www.pedrabika.blogspot.com), afirma 
que “o anonimato virulento tende a sujar os 
debates, com agressões, acusações e até fa-
zer disso um espaço para humilhar e crucifi-
car. Na prática, raramente deixo de publicar 
algo que alguém comenta no meu blog, mas 
(o controlo)  já intimida, e penso que os ata-
ques pessoais têm diminuído”.

BLOgS: OPiNiãO
OU iNFORMAçãO?

Um dos aspectos de maior celeuma, ao 
nível internacional, é a questão blogs versus 
imprensa tradicional. Os debates à volta des-
sa questão são inúmeros, com autores a de-
fenderem que os blogs,  com os seus comen-
tários ao conteúdo da imprensa tradicional 
incomodam esta, enquanto outros constatam 
que muitos órgãos de comunicação vão ago-
ra beber informação aos blogues. 

“A massificação crescente da internet, 
a popularização do seu uso vão fazer com 

Criado em 1997 por Jorn Barger, 
o termo weblog – junção do termo 

web (rede) e log (diário de bordo) – 
aplica-se a um sítio na Internet com 
publicação frequente de conteúdos  
que são apresentados numa ordem 

cronológica inversa. Em 1999 origi-
nou-se o termo blog, abreviatura de 
weblog. Os blogs são diários online 

embora actualmente a maioria destes 
diários não se limite a comentários 
da esfera privada, nem, tão-pouco, 

se fiquem pelos textos.

A Ágora Electrónica de Cabo Verde
por: ChiSSANA MAgALhãES
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BLOgS

que cada vez mais pessoas integrem este 
universo, criando uma rede virtual de troca 
de opiniões e de ‘comments’, que poderão 
inclusive suplantar os meios de comunica-
ção tradicionais (que se distinguem sobre-
tudo pelo seu carácter unidirecional)”, diz o 
cronista de “Gentes das Ilhas”.

Já Mário Almeida acredita que “apesar 
de a bloguesfera cabo-verdiana ainda não 
ter o poder de definir a agenda setting dos 
média (como é o caso da bloguesfera bra-
sileira) estamos a avançar nesse sentido” 
e refere ainda a vocação de opinion makers 
dos blogueiros.

 “Nesse aspecto, creio que temos ainda 
um caminho a seguir”, refere a propósito o 
autor do Pedrabika. “No entanto, havendo 
partilha de informação e na medida em que 
a preferência pelo que determinado blog 
vem divulgando se vá acentuando acho que 
sim, que há um embrião a ser fortificado e 
que pode assim ser conotado como fazedor 
de opinião”, conclui.

O que nos leva a questionar: de que fa-
lam os blogues de Cabo Verde? 

Pesquisando pela net  e passando de um 
blog para outro por meio de links (ligações 
entre páginas) percebe-se que a  maioria dos 

blogues não têm um tema especifico, varian-
do conforme os interesses e a criatividade de 
cada autor. 

“O meu blogue tenta ser um pouco mais 
universal fruto das minhas preocupações mais 
globais, mais filosóficas e existencialistas, que 
se prendem com a natureza humana, bem como 
a fidelidade a um conjunto de parâmetros que 
estiveram na base da sua criação”, explica o 
blogueiro do Tempo dos Lobos.

Por seu lado, Djinho Barbosa revela que 
o objectivo inicial do seu Son di Santiagu 
era divulgar o seu CD (Trás di Son). Depois, 
“evoluiu rapidamente para a promoção de 
outros artistas que participaram no meu 
trabalho e daí para a promoção da música 
e dos músicos de Santiago. Agora contém 
também pequenos comentários sobre outros 
temas que me despertam a atenção”.

Quanto ao futuro, “é inquestionável que 
o blog constituirá, a médio prazo, um ele-
mento fundamental do chamado ‘quarto po-
der’. Há dias estive numa conversa com dois 
responsáveis políticos, precisamente sobre o 
poder do blog enquanto ferramenta de co-
municação e de formação de opinião, e pude 
perceber que ainda não se deram conta des-
te potencial”, finaliza Paulino Dias.

A Ágora Electrónica de Cabo Verde
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Língua preto, rabo kumprido ki ta sendi, tam-
bé conxêdu pa fiticêra… é assim que Tcheka con-
tinua a contar-nos histórias musicadas que fazem 
parte do imaginário de todos nós que tivemos o 
privilégio de viver parte da nossa infância no in-
terior de Santiago. Durante toda a sua meninez, 
Tcheka viveu longe dos grandes centros urbanos 
do seu próprio país, Cabo Verde, que nem sequer 
existiam na realidade. Mas se para muitos, o fac-
to de viverem nos cantos abandonados destas 
nossas místicas ilhas afortunadas torna-se num 
tremendo factor de perda de oportunidades, para 
Tcheka essa foi uma vantagem que veio reflectir-
se no poder de criação que hoje vem revelando, 
para gáudio de todos os amantes da boa música 
de Cabo Verde, que alguns pretendem que fique 
amarrado aos sons folclóricos. Nhô Raul, o pai, 
conhecido violinista originário da ilha do Fogo 
que veio estabelecer-se na Ribeira da Barca, na 
ilha de Santiago, durante a meninice de Tcheka 
levava-o nas suas digressões para acompanhá-lo 
nos bailes e tocatinas que então animavam as noi-
tes dos lugares mais recônditos da ilha de Santia-
go. Uma das histórias desses tempos, que Tcheka 
gosta de contar, é sobre a forma como às vezes 
era obrigado a tocar com cordas de aço remenda-
das, que lhe feriam os dedos até sangrar, porque 
não tinha cordas novas que aguentassem as ac-
tuações. No entanto, em casa quem dava lições 
de guitarra ao Tcheka era Quilim, o irmão mais 
velho, que o obrigava a passar horas a treinar os 
acordes de guitarra. Na altura, aquilo parecia um 
martírio para Tcheka que queria estar a brincar 
com os seus colegas, como é próprio dos miúdos 
naquela idade. Hoje, porém, Tcheka reconhece e 
agradece ao Quilim, pelo importante papel que 
jogou no seu processo de aprendizagem, como 
músico. 

Depois de vir para a Praia, onde trabalhou 
durante algum tempo como camaraman da TCV 
- sem nunca descurar no entanto o seu percurso 
musical –, Tcheka tocava regularmente no Hotel 
Holanda, com o seu colega e amigo Júlio. Ali 
foi descoberto por Robert, um flautista escocês 

…este disco prima pela 
continuidade dos óptimos 
percussionistas e pelos 
coros que têm acompanha-
do Tcheka no seu percurso 
discográfico; e, ainda, como 
não podia deixar de ser, o 
jogo de guitarras acústicas 
tocadas por Tcheka e Hernâ-
ni Almeida… E pelas estó-
rias que Tcheka nos conta 
com a sua voz melodiosa, no 
seu estilo muito próprio de 
menino de Ribeira da Barca 
que se tornou num músico 
de dimensão mundial.

LONJI, insuspeito!

que passou por cá e que, sem dúvidas, é também 
uma referência importante no percurso musical 
de Tcheka. Foi Robert quem nos deu a conhecer 
Tcheka, trazendo-o para actuar em pequenos con-
certos no Quintal da Música e No Tex, juntamente 
com o Júlio, o próprio Robert que tocava flauta, e 
Peri, que os acompanhava na precursão. 

Este álbum faz-me recuar a esses tempos em 
que Tcheka veio a conhecer e a juntar-se ao gru-
po de músicos que, a meu ver, tiveram e ainda 
hoje têm, uma enorme influência na música de 
Tcheka: Kisó Oliveira, Raul Ribeiro e Ângelo 
Andrade. Aliás, estes três músicos, integrantes 
do grupo ARKORA, participaram de uma forma 
muito activa na orquestração e gravação dos dois 
primeiros discos de Tcheka: Argui e Nu monda, 
sendo de realçar o trabalho de Ângelo no primei-
ro disco e de Kisó no segundo. 

O tema Argui, que deu o nome ao primeiro 
álbum de Tcheka, aparece agora neste trabalho 
com uma nova roupagem que se identifica me-
lhor com o novo estilo musical que Tcheka as-
sumiu. Nota-se, no entanto, neste tema a falta 
do Bass, que foi substituído pela percursão, mas 
parece-me ter sido esta a estética escolhida para 
este trabalho.

Dizia eu que… este disco faz-me voltar 
aos tempos dos pequenos concertos do Tex e 
do Quintal da música, porque traz quatro temas 
como: Primeru Bês Kin Ba Cinema – que já ti-
nha sido gravado no disco Ayan e no qual Tcheka 
participou juntamente com outros músicos da 
nova geração de músicos de Santiago -, e ainda: 
Telemóvel, Sabu e Argui que faziam parte do re-
pertório que regularmente Tcheka e este grupo 
de músicos, que passaram a tocar com ele, nos 
apresentavam. 

A esses músicos tenho ainda que acrescentar 
o nome de Ricardo de Deus, que também partici-
pou em alguns concertos de Tcheka, tendo como 
maior referência da altura o concerto no New 
Morning, em Paris. É pena que nenhum desses 
músicos que tiveram um papel preponderante na 
evolução do Tcheka, como músico, tenha parti-
cipado neste novo disco e que cada vez se torne 
mais difícil ouvir Tcheka em concerto cá, no seu 
torrão natal. Seria de muito bom-tom que se fi-
zesse o lançamento do disco aqui, onde Tcheka 
tem um público fiel, que o apoiou desde o início 
deste seu percurso de passagem para a vida de 
músico profissional. Mas o profissionalismo obri-
ga a esses jogos de interesses comerciais impos-

tos pelos produtores.
Falando desses temas que nos deixam sauda-

des da Praia de outros tempos, deixo uma espe-
cial referência para a forma como foi interpretado 
Sabu, onde se destaca o maravilhoso trompete de 
Jessé Sadoc que dá um ar muito djazy a este lin-
do tema de Tcheka. É que, a meu ver, os sopros 
são uma secção musical que facilmente se tornam 
agressivos no acompanhamento musical, e por 
isso, têm que ser extremamente bem doseados 
e bem tocados. E isso é uma referência positiva 
neste disco, que como o nome diz, está “Longi”, 
de ser simplesmente mais um disco de música de 
Cabo Verde. Aliás, este é mais um passo na afir-
mação deste maravilhoso compositor e intérprete 
da música contemporânea de Cabo Verde. 

Estes solos de metais são um tempero novo 
na música de Tcheka, muito bem introduzido pelo 
excelente poeta contemporâneo da música Brasi-
leira que é Lenine, que foi o director e produtor 
musical desta obra. A meu ver, Lenine tem muitas 
afinidades com a música de Tcheka, por fazer um 
trabalho muito similar, em termos de acústica, na 
música brasileira.

Lingua Pretu… este é outro tema que me 
encantou especialmente, também, pela forma 
equilibrada como Aldivas Ayres introduz o 
solo de trombone no fim da música, e deixa-
nos por alguns momentos suspensos no jogo de 
sons dos triângulos tocados por Celso Júnior e 
Lenine. Este tema para mim é mágico, porque 
como disse no início, faz-me viajar no tempo e 
voltar às noites místicas da minha infância, em 
Assomada.

Outro tema que me deixou maravilhado 
com este disco foi Tuti Santiagu, pela forma 
como Toninho Ferragutti conseguiu o magis-
tral acompanhamento em acordeão. Em alguns 
espaços, no meio daquele solo de acordeão, 
parece-me haver uma fusão entre o tango e o 
funaná… Para além disso, este disco prima 
pela continuidade dos óptimos percussionistas 
e pelos coros que têm acompanhado Tcheka no 
seu percurso discográfico; e, ainda, como não 
podia deixar de ser, o jogo de guitarras acústi-
cas tocadas por Tcheka e Hernâni Almeida… E 
pelas estórias que Tcheka nos conta com a sua 
voz melodiosa, no seu estilo muito próprio de 
menino de Ribeira da Barca que se tornou num 
músico de dimensão mundial.

Figa canhota, ooooh figa canhota… Língua 
pretu!

Por: Baluka Brasão
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AgENDA

Espectáculos

Quarta-feira, 14, o CCF inaugura a 
exposição de Dudu Rodrigues e Vlá Del-
gado. Cada um destes jovens pintores cabo-
verdianos tem a sua particularidade estética, 
diz o texto de apresentação da exposição: 
Vlá trabalha com o ferro para criar es-
culturas que representam a cultura cabo-
verdiana mas ele realiza também obras 
figurativas que remetem ao impressionismo, 
enquanto Dudu cria o seu próprio mundo 
fantástico marcado pelos aspectos da Anti-
guidade e da literatura para assim criticar 
a política internacional. 
A exposição estará no CCF até terça-feira 
27 de Novembro, podendo ser visitada 
também aos sábados.

“Ilhéu Raso” é o título da exposição 
que pode ver a partir do dia 12, segun-
da-feira, no Centro Cultural do Mindelo. 
A mostra, que parte de uma iniciativa da 
Associação Amigos do Calhau, pretende 
ser uma chamada de atenção para um crime 
ecológico: a matança em série das cagarras, 
uma espécie endémica em vias de extinção. 

www.youtube.com é um dos sites de maior 
popularidade actualmente. Albergando 
conteúdos audiovisuais, o site tem vindo 
a receber cada vez mais material referente 
a Cabo Verde. Desde clips de música de 
diferentes artistas nacionais, clips turísticos, 
extractos de documentários e até de eventos 
desportivos. 

“De battre mon coeur, s’est arrêté” de 
Jacques AUDIARD e com Romain Duris 
e Linh-Dan Pham será exibido na próxima 
quinta-feira, 15 no Centro Cultural Fran-
cês, pelas 19 horas. Vencedor do “Urso de 
Prata” e do prémio de Melhor Música no 
Festival de Cinema de Berlim este é um 
remake do “velhinho” Fingers, um filme 
independente americano dos anos 70, rea-
lizado por  James Toback e protagonizado 
por Harvey Keitel. 

Mayra Andrade actua hoje, 9, em Pon-
charra, França. É o primeiro de uma série 
de três concertos na terra dos gauleses, in-
terrompido apenas por um espectáculo em 
Lucerne, Suíça, no dia 11. Assim, no dia 14, 
a cantora cabo-verdiana, recém-nomeada 
para os Prémios BBC, volta à França para 
actuar em Canteleu, Thouars.

Gil Semedo canta “ao vivo” no próximo 
dia 17, no espaço Axé Moi, em Aveiro, 
Portugal. O concerto acontece no intervalo 
das gravações do seu novo disco, que deve-
rá chegar às lojas em Junho de 2008, com 
13 faixas originais. 

“Casa de Nha Bernarda” volta ao palco 
do Auditório do Centro Cultural do 
Mindelo nos próximos dias 16, 17 e 18, 
às 21h30, pelas mãos do Grupo de Teatro 
do Centro Cultural Português-Instituto 
Camões do Mindelo. A peça é uma versão 
crioula da famosa obra de Garcia Lorca, “A 
Casa de Bernarda Alba”, 10 anos depois da 
sua primeira apresentação. É uma história 
comovente, onde o que fica é, sobretudo, 
o pranto doce e triste de boleros e outros 
sons que, numa Espanha multinacional e 
multicultural soltam mulheres abandonadas.

A música espanhola é a rainha da noite 
musical de amanhã, 10, no Bar Lobby 

(Hotel Porto Grande). Se é apreciador, vá 
ouvir os clássicos na voz do cantor cabo-
verdiano Toni Ramos.  

Tropa de Elite. De José Padilha; com 
Wagner Moura, André Ramiro, Caio 
Junqueira, etc. Brasil, 2007.
Em 1997, o capitão Nascimento da BOPE 
(batalhão de operações policiais especiais) 
é destacado para eliminar os riscos da visita 
do papa a uma favela  do Rio de Janeiro 
dominada por traficantes. Simultaneamente 
o capitão pretende recrutar de entre o novo 
esquadrão da “tropa de elite” aquele que 
será o seu substituto, já que ele pretende 
retirar-se para assistir o nascimento do seu 
filho.
Este filme tem causado alguma polémica 
no Brasil por focar práticas de corrupção e 
actos de violência desmedida cometidos por 
membros da Policia Militar brasileira. 

O trio Albertino, Zeca Couto e Rosa 
apresenta-se hoje no Quintal da Música, 
no horário habitual. No sábado Tó Alves 
e banda oferecem ao público as músicas 
de Oh Mãe Mas Justa, entre outras, sendo 
precedidos pelas Batucaderas Terero, dos 
Órgãos, a partir das 20 horas.

O grupo “Nôs Música”  apresenta-se 
hoje, sexta-feira, no CCF com mornas e 
coladeiras.

Diva Barros é a cantora convidada de 
hoje, 9, do Alta Lua (MindelHotel). Com 
a sua voz rouca, que dá um toque jazzy às 
mornas e coladeiras que têm lugar cativo 
no seu repertório, Diva Barros encantará 
mais uma vez aqueles que buscam ouvir a 
música cabo-verdiana no seu melhor. 

Cinema

Visite

Concertos

“Women of The World: Acoustic” é o nome deste CD em que Lura participa com o 
tema Bida Mariadu ao lado da islandesa Emiliana Torrini e da brasileira Luca Munduca, 
entre outras. O CD chegou ao mercado internacional em Junho deste ano com a etique-
ta da editora Putumayo World Music e contém onze apaixonantes temas, por artistas de 
paragens tão diversas como a Croácia, a Argélia e  o Canadá.

Navegue

Nôs música na mundo

Assista

Cinema em Casa
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