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Não há personagens do batuko no período colonial, ainda que vários dos nomes 

do batuko e finaçon que vamos apresentar a seguir tenham nascido por volta dos anos 

20/30 e, portanto, chegaram à independência na idade madura, tendo tido muitos e 

muitos anos de batuko antes disso. Mas os seus nomes só vêm a aparecer em jornais e 

livros, despertando o interesse de antropólogos e jornalistas, quando Cabo Verde já é 

um país independente. Neste anexo, e dentro do batuko tradicional, trago dados 

biográficos sobre algumas das figuras mais salientes neste contexto, sobre as quais foi 

possível recolher informação. A seguir incluo uma lista de grupos, em Cabo Verde e 

nos países com comunidades cabo-verdianas, com alguns dados sobre os mesmos, nos 

casos em que foi possível obtê-los. 

Num segundo momento, quanto ao batuko reelaborado que surge em finais dos 

anos 90 e início da década de 2000, apresento alguns dos seus nomes mais sonantes.   

Anexo 2  

Personagens do batuko 
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1. BATUKO TRADICIONAL  

1.1 – PERSONAGENS INDIVIDUAIS  

 

Nha Nácia Gomi1 
Inácia Maria Gomes Correia,  
Ribeira Principal (Tarrafal), 1925  
 

Depois de décadas a percorrer a ilha 

de Santiago a actuar em festas familiares – e 

no pós-independência também nas oficiais –, 

nos anos 90 Nácia Gomi apresentou a difícil 

arte do finaçon – da qual é uma das principais 

representantes ainda vivas – em Sevilha 

(Expo 92), nos EUA (festival da Smithsonian 

Institution, em 1995) e em Lisboa (Expo 98). Neste último caso, protagonizou, no 

espectáculo Camin di Mar – opereta produzida pelo grupo Simentera a contar evolução 

da música cabo-verdiana – um dos momentos de maior intensidade, ao aparecer como o 

símbolo de resistência cultural que ela própria encarna – ou seja, representou a si 

própria como personagem da história musical cabo-verdiana.  

Esse papel já resultou na publicação de um livro, Finasons de Ña Nasia Gomi, 

que traz, além dos seus dados biográficos, textos transcritos pelo investigador Tomé 

Varela da Silva, que entre 1981 e 1982 efectuou a recolha das cantigas em registo 

sonoro. Esses textos revelam, na forma de máximas, conselhos e reflexões, um universo 

temático em que, em meio às questões sociais, económicas ou do relacionamento 

humano, além de momentos de afirmação pessoal, destaca-se a religiosidade. Nácia 

Gomi muitas vezes cita santos católicos e pede graças e salvação a “Ñu San Salbador di 

Mundu” – a rejeição do batuque pela Igreja em nada comprometeu a devoção popular. 

No seu caso, desde menina a formação católica e as cantigas para os terreiros de 

batuque andaram juntas. Em depoimento a Tomé Varela da Silva, a cantadeira diz que 

                                                 
1 Os textos aqui apresentados sobre Nácia Gomi, Ntóni Denti d´Oru, Nha Bibinha Cabral, Nha Gida 
Mendi fazem parte ou foram adaptados do Dicionário de personagens da música de Cabo Verde, no 
prelo, da autora desta dissertação.   

Nácia Gomi, concerto CCP Praia, 2009 
Foto Gláucia Nogueira  
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acompanhava os irmãos mais velhos às aulas de catecismo – único contacto com 

alguma modalidade formal de ensino, já que nunca frequentou a escola – e o resto do 

dia passava-o a rememorar a doutrina e a deixar fluir as suas primeiras criações.  

Assim, quando durante uma festa de casamento entra no terreiro pela primeira 

vez, por volta dos 15 anos, revela tal domínio da capacidade de improvisar que 

surpreende a todos – a si própria, ela irá admitir – e provavelmente ainda mais à 

prestigiada cantadeira Nha Tcheca Oliveira, que tenta inferiorizar a rapariga com frases 

do tipo quando tubarão entra no porto chicharro tem de sair… Mas, como diz a própria 

Nácia Gomi, tereru ka di-meu, ka di-ños (terreiro não é de ninguém). Além disso, a mãe 

a tinha advertido de que rapariga que entrasse no terreiro à noite só poderia sair da roda 

com o dia claro, para não criar ocasiões para coisas contrárias ao recato. E assim foi: a 

jovem Inácia cantou até o sol raiar, e não parou mais. 

Mas a sua voz só aparecerá em disco em 1994, com dois trechos de finaçon num 

CD editado na Suécia que só saiu de um circuito restrito de distribuição promocional, 

passando a estar disponível no mercado, em 1998. As gravações, que tiveram a 

participação de familiares e vizinhas, foram feitas em Ribera Seca. Neste local a 

matriarca do finaçon viveu durante anos com o marido, a filha e quatro netos, numa 

pequena casa em más condições. No início de 1997, recebeu da companhia aérea cabo-

verdiana, com o apoio de algumas empresas e instituições, uma casa de dois pisos em 

Pedra Badejo, pelo seu papel em prol da cultural cabo-verdiana e por ter sido madrinha 

de um avião adquirido pela empresa. No mesmo ano fica viúva e, cumprindo luto, chega 

a hesitar sobre a sua participação na Expo 98. Mas, afinal, a vontade de cantar foi maior. 

Em 2000 sai o primeiro álbum em seu nome. Em 2003, o governo cabo-verdiano 

concede-lhe um passaporte diplomático. 

Discografia:  

Nácia Gomi cu sê Mocinhos, CD, ZO/SA, Lisboa, s/d.  

Participação em Music From Cape Verde, CD, Caprice Records, Estocolmo, 

1994 (duas faixas); e Cap-Vert, un archipel de musiques, CD, Ocora Radio France, 

2000 (uma faixa).; 

Parceria e participação vocal com Ferro Gaita no tema A´Nacia Gomi, CD Rei di 

Tabanka, 1999.  

Finkadus na Raiz, álbum gravado com Ntóni Denti d´Oru, AV Produções, 2005. 
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Nha Bibinha Cabral 
Maria Mendes Cabral,  
Tarrafal, 1899-1985  
 

Das personagens que fizeram a história do 

batuque, Bibinha Cabral é dos nomes mais 

antigos que chegaram a ser conhecidos e 

retratados, passado o período colonial, a repressão 

da Igreja e o desprezo da mentalidade dominante 

para com aquela “dança de cafres”, como se disse 

outrora, ou, em outras palavras, a mais nítida 

herança africana a vingar no arquipélago. Chegou 

à nova era, e comemorou os cinco anos da 

independência a actuar no cine-teatro da Praia. É 

nessa fase de afirmação nacionalista, em que a 

valorização das tradições locais dá o tom da 

política cultural, que a sua vida e obra são tema de 

uma investigação que resulta num livro publicado dois anos após a sua morte. Dela, diz 

o autor, Tomé Varela da Silva: 

Cantava por uma necessidade intrínseca de sentir alegria e de afastar a 
tristeza moral e material, e por uma necessidade extrínseca de sentir-se 
rodeada de sabura pela alegria que ela semeava no coração das pessoas, com 
suas cantigas contagiantes, que se tornaram uma presença necessária na 
maior parte das festas do seu conselho e não só. (SILVA, 1988a, p. 32, 
tradução minha, do crioulo) 

Nha Bibinha começou a cantar na adolescência. Contudo, por volta dos 19 anos, 

o noivo e futuro marido, que era sacristão – recorde-se que a Igreja condenava o 

batuque, apontando a sua dança como lasciva –, proíbe-a de participar nestas festas. Ela 

obedece, ficando 37 anos afastada das cantorias. Durante muito tempo o marido foi 

emigrante nos EUA, e as suas remessas de dinheiro garantiam à mulher uma bida di 

madama, proprietária de casa e terra. Quando regressa a Cabo Verde, doente, ele 

hipoteca as propriedades para tentar tratar-se e, após a sua morte, em 1945, ela acaba 

por ficar na miséria. Recomeça a cantar 11 anos depois, e as cantigas antes proibidas 

são agora o ganha-pão com o qual ela irá sustentar, durante mais de duas décadas, um 

filho que regressou inválido das roças de S. Tomé e Príncipe, único familiar que lhe 

ficara, já que os outros oito filhos também já tinham falecido, segundo uma reportagem 

Nha Bibinha Cabral, foto de Manuel 
Figueira incluída no livro Ña Bibiña 
Kabral – Bida y Obra 
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do Voz di Povo publicada em 1986 (ALSASEM, VP, 09.08.1986, p. 6). As letras das 

suas cantigas reflectem os seus reveses familiares e as dificuldades económicas por que 

passou. No fim da sua vida, recebia uma pensão dos serviços de acção social e o 

município do Tarrafal, onde vivia, atribuiu-lhe uma casa. 

Em 1982, o realizador norte-americano Gei Zantzinger gravou em vários pontos 

de Cabo Verde expressões da música tradicional, com o apoio da JAAC-CV. O 

documentário daí resultante, intitulado Songs of the Badius, é um raro, senão único, 

registo audiovisual da cantadeira. Continuadora de uma tradição oral, Nha Bibinha, 

segundo o VP, queixava-se do desinteresse dos mais novos pelo batuque e o finaçon e a 

sua preferência pelas danças ao som de gira-discos e de grupos com instrumentos 

eléctricos. Cerca de 20 anos depois da sua morte, o batuque está na moda, e a vanguarda 

da música de cabo-verdiana do início do século XXI é uma geração para a qual a 

modernidade passa pela busca da tradição. Nesta geração insere-se Princezito, que do 

seu contacto com ela na infância recorda:  

Dava-nos a bênção, e conselhos, que nós meninos não entendíamos, mas 
éramos muitos meninos que íamos à casa de Nha Bibinha ver o seu filho 
doente; ele era um artista, fazia coisas que nos interessava, anéis, coisas de 
carriço(…) também tinha umas coisas estranhas, ela vestia seus pitainhos no 
tempo do frio, com umas roupinhas. Era uma mulher com muita imaginação” 
(Princezito, entrevista, 2010). 

Ela não tinha um grupo, mas quando era convidada para uma cerimónia 

chamava algumas batucadeiras que para acompanhá-la na tchabeta, diz o compositor, 

que conheceu vários personagens do finaçon. Nha Bibinha era mais habilidosa, tinha 

maior poder de improviso, diz, lembrando a contradição entre a sua aparência frágil e a 

pequena estatura, além de tê- la conhecido já com mais de 70 anos, e toda aquela força 

que ela tinha, cantava de dia, cantava de noite dois ou três dias seguidos.  

Quando se assinalava um século do seu nascimento, um artigo de Alexandre 

Semedo recordava aquela aparência frágil e as bênçãos que distribuía a todos que se 

aproximassem dela: Era um autêntico recital de finaçon, rico em conteúdos e 

ensinamentos, recheadas da preocupação de evitar repetições. (SEMEDO, Horizonte, 

03.02.2000) 

Hoje em dia, Curral de Baixo, onde ela viveu parte da sua vida, é um deserto, 

pois a escassez de água expulsou a população. No meio desse deserto, há uma placa 

com seu nome (filme Nhô Simplício, Pedro da Conceição, 2009).    
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Nha Gida Mendi  
Margarida Mendes Varela  
S. Lourenço dos Órgãos, [1897] - 1991 
 

Tudo o que está publicado sobre esta 

cantadeira de finaçon é o que ela própria revelou 

ao investigador Tomé Varela da Silva, que, 

alguns meses antes da sua morte, publicou o 

livro Ña Gida Mendi – Simenti di Onti na Tchon 

di Mañan, com seus finaçons, finaçons-

sambunas e sambunas, para além de dados 

biográficos.  

Numa das fases de fome do início do 

século XX, uma família do Fogo leva a menina – 

já iniciada nos terreiros de batuque nos Órgãos, 

seguindo o exemplo dos próprios pais – para 

aquela ilha, como criada, iniciando o longo 

período em que ela ficará afastada destas rodas e 

cantorias. No Fogo, passará algum tempo depois 

para a casa da mãe do poeta Pedro Cardoso e depois será ama de todos os filhos deste, 

acompanhando a família nas mudanças que o seu cargo de funcionário público 

determinava. Assim, ainda bem jovem, Nha Gida viveu na Brava, em S. Nicolau e na 

Boavista, mas a certa altura o pai decide que ela volte a viver em Santiago. É nessa 

altura que se terá iniciado no batuko. Como ama de um dos filhos do comerciante 

Salomão Benoliel, acompanha a família a Portugal, deixando para trás o seu próprio 

filho, que morre pouco tempo depois. Quando volta à Praia, irá trabalhar outra vez para 

Pedro Cardoso, que vive na Praia os seus últimos anos. Depois disso, deixa para trás a 

vida em casa alheia e estabelece-se por conta própria, adquirindo um barco e passando a 

vender peixe. Mas a sua boa fama nos trabalhos domésticos faz com que seja sempre 

solicitada para cuidar de roupas finas das famílias abastadas. Constrói a sua casa na 

Achada Grande, onde vive com Bia, a única que lhe ficou dos três filhos que teve. O 

companheiro, emigrado nos EUA, morreu por lá (SILVA, 1990).  

Nesta altura Nha Gida Mendi já retomou o batuque e durante anos e anos será 

constantemente convidada para animar festas em todo lado. Quando, em 1955, o 

Imagem da capa do livro Ña Gida 
Mendi – Simenti di Onti na con di 
mañan
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presidente Craveiro Lopes visita a colónia de Cabo Verde, ela é levada para cantar nos 

estúdios da RCCV. Em 1963, parte para a Guiné, onde vivia a filha, desde o fim da 

década de 40, e fica aí até 1978, quando ambas regressam a Cabo Verde. Com pouco 

mais de 80 anos, chega à Praia, nesta altura uma cidade bem diferente daquela dos seus 

tempos de cantadeira famosa e onde já ninguém a conhece. Nos primeiros meses de 

1984, a pesquisar as tradições orais de Santiago, Tomé Varela da Silva, em busca de 

uma outra cantadeira que descobre ter já desaparecido, vai encontrá-la a viver numa 

casa alugada (perdeu a sua para alguém que ficou a tomar conta), cega e esquecida, mas 

ainda bastante lúcida para contar a sua história e cantar as suas cantigas. E orgulhosa de 

ter passado por três bandeiras: a da monarquia, a da república e a de Cabo Verde 

independente. Morreu três dias antes das primeiras eleições multipartidárias de 1991.  

Tenho por ela uma admiração profunda, porque era a mais ilustrada de todas 
essas cantadeiras. Provavelmente, isso veio do contacto com Pedro Cardoso e 
família, esteve em várias ilhas, viajou para Portugal, esteve na Guiné-Bissau 
por 15 anos, isso deu-lhe um arcabouço que nenhum dos outros batucadores 
(homens ou mulheres) tinha (Tomé Varela da Silva, entrevista, 2010).   

O investigador refere que Nha Gida é aquela que tem informações mais recuadas 

no tempo. Além disso, fez da actividade de batucadeira uma espécie de profissão.  

Não encontrei nenhuma batucadeira que, como ela, tivesse uma consciência 
nítida daquilo que sabia: quando nos conhecemos e eu lhe disse ao que ia, ela 
sorriu e disse “até que enfim. O que eu sei não vai comigo para a cova.” Era 
uma senhora muito profunda. Com uma consciência clara do valor da cultura 
e daquilo que sabia. Para além de reconhecida na sociedade, sabia do valor 
que tinha. Aqui em Santiago não é muito habitual as pessoas do campo darem 
valor ao que sabem. (Tomé Varela da Silva, entrevista, 2010).   

  

Tchim Tabari 
Cipriana Tavares  

Praia, 1922- Praia, 2003  

Mestre nos meandros do folclore da nossa ilha de Santiago, particularmente o 
batuque, a tabanca e o funaná, de que é não só lídima intérprete como 
outrossim grande conhecedora. Os seus dotes artísticos são imensos. Grande 
sentido do palco, voz prodigiosa, excelente poder de criação e de 
improvisação, bailarina inatamente privilegiada, qualidades que fazem dela 
uma actriz total e completa. (KONDÉ, 1980). 

Na publicação acima citada, do grupo teatral Korda Kaoberdi, a página a ela 

dedicada mostra uma foto de Tchim Tabari, à volta dos 50 anos, microfone em punho, a 

evoluir diante de um sorridente grupo de batucadeiras. Dela escreveu ainda o encenador 

Kwame Kondé: 
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Pedagoga como poucos, pois conhecedora a fundo das coisas, das suas 
virtualidades e dos seus subterfúgios, sabe-as transmitir e, de que maneira, 
em termos acessíveis e com um virtuosismo didáctico inconfundível: então 
não fosse exímia contadeira de histórias.” (KONDÉ, 1980) 

Tchim Tabari, que não sabia ler nem escrever, aprendeu com a mãe o ofício de 

parteira aos 12 anos (VARELA, Horizonte, 17.11.2003). Viveu cerca de 20 anos em 

Angola, nas habituais difíceis condições dos trabalhadores contratados em Cabo Verde 

para trabalhar na lavoura, e podia ser avó de grande parte dos elementos do Korda 

Kaoberdi, diz um texto do Jornal de Angola, mas enche o palco e a plateia de vida. Ao 

actuar, parece que perde o peso da idade e rivaliza de igual para igual com a 

juventude.    

Com tais predicados, não é difícil compreender que Tchim Tabari e seu grupo de 

batuque fossem logo associados à iniciativa de Fragoso, que em 1975, no subúrbio da 

cidade da Praia que era então a Achada de Santo António, funda o Korda Kaoberdi, com 

uma proposta de teatro popular e militante. (NOGUEIRA, 2007, pp. 39-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena do espectáculo Preto toma tom, Cine-Teatro Municipal 
da Praia, 1976. Foto cedida pelo Dr. Francisco Fragoso 
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Nha Mita Pereira  
Josefa Mendes Pereira  
Espinho Branco, S. Miguel, 1926- Espinho Branco, S. Miguel, 2001  
 

Nha Mita Pereira é um dos três grandes 

nomes do finaçon (com Denti d´Oru e Nha Nácia 

Gomi) que ainda estavam vivos em finais do século 

XX, quando o etnológo Jean Yves Loude realizou 

recolhas em Santiago. Editado depois em França o 

CD Nha Mita Pereira – Batuque et Finaçon.  

 

Vivendo no contexto camponês do interior 

de Santiago, trabalhou no campo e nas obras 

públicas, quando a construção de estradas era um 

dos meios que a administração usava para garantir o sustento às famílias carentes nos 

tempos de seca. Na altura em que o etnólogo a encontra, septuagenária, trabalhava como 

cozinheira na escola de Espinho Branco havia mais de 20 anos. Casada com Casimiro 

Lopes Borges, teve 14 filhos. Nha Mita impressiona pela sua extraordinária vitalidade, 

pela sua energia incandescente que sentimos no vigor do seu canto e na potência da 

sua voz clara e alta”2, aspecto comentado também por Princezito: “Num concerto meu 

em que ela participou, por volta de 1999-2000, a sua voz era tão forte que 

descontrolava o microfone. (Princezito, Entrevista, 2010)   

Foi aos 12 anos que pela primeira vez a inspiração a visitou. Uma noite, as ideias 

vieram à mente, e na manhã seguinte ela as cantou. Era o sinal da sua vocação. Apesar 

de ninguém na família cantar finaçon, os pais não a dissuadiram. E logo começou a ser 

convidada para cantar nas festas de casamento. Nessas ocasiões, encontrava Denti 

d´Oru e Nha Nácia Gomi, e alternavam-se no canto, sem animosidade.  

Quando toda a gente é boa, não há problema. Através do finaçon manifesto o 
meu amor por Cabo Verde, dou conselhos, incito à moral. Sambuna é mais 
para criar ambiente, estar bem. Respeitam-me pelas minhas opiniões, 
procuram a minha bênção. Continuo a pensar durante a noite e agora cada 
vez mais, com a idade. (LOUDE & LIÈVRE, 2001, livreto CD, pp. 2-4) 

Apesar de ser considerada um dos grandes nomes do finaçon, Nha Mita Pereira 

teve menos projecção que as outras cantadeiras referenciadas neste capítulo. Segundo 

                                                 
2 Tradução minha do francês, de todos os trechos citados.  

Capa do CD de Nha Mita Pereira  
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Princezito, possivelmente o facto de residir num local afastado, na mesma zona da 

aldeia dos rebelados de Espinho Branco (e dado o isolamento desta comunidade há até 

poucos anos), poderá justificar tal facto. 

 
 
 
Nha Balila 
Isidora Semedo Correia 
Serra da Malagueta, 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura popular da cidade da Praia e bastante activa, apesar da cegueira que a 

atingiu por volta dos dez anos. Com frequência participa de programas radiofónicos, 

através do telefone, opinando sobre inúmeros temas. Esteve por três períodos nas roças 

de São Tomé e Príncipe, entre os anos 50 e 60. Era ainda criança quando começou a se 

interessar pela prática do batuko e finaçon. O seu grupo, em Tira-Chapéu, denominado 

Bali Pena (Vale a Pena), surge no âmbito do trabalho da OMCV, nos anos 80, e dura até 

1992, quando deixa de ser apoiado por este organismo do PAICV na sequência do fim 

do regime de partido único.  

Na tese de Susan Hurley-Glowa Nha Balila aparece como um dos principais 

informantes, e o trabalho inclui a sua história de vida (HURLEY-GLOWA, 1995, pp. 

198-203). Mais tarde formou um novo grupo, denominado Artistas Portadores de 

Deficiência. O relato do seu percurso de vida apresenta várias discrepâncias entre estes 

dois trabalhos e ainda um outro artigo, publicado no jornal Expresso das Ilhas, pelo que 

fica por aqui a referência aos seus dados biográficos. 

http://www.expressodasilhas.sapo.cv/pt/noticias/g
o/mulher-de-cultura-apela-a-tolerancia-dos-
politicos 
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Ntoni Denti D´Oru 
António Vaz Cabral,  
S. Domingos, 1926  
 

Em 1974, quando vivia em Portugal a trabalhar 

numa fábrica de cimento, António Vaz Cabral teve de 

extrair vários dentes, que foram substituídos por 

próteses de ouro, habituais à época. Ao voltar para 

Cabo Verde, pois fazia questão de assistir à 

independência do seu país, recebe de imediato a 

alcunha Denti d´Oru, que guardou para sempre. Vive 

em São Domingos, onde tem o seu grupo de 

batucadeiras cuja liderança exerce com rigor, na 

exigência de saia preta, blusa branca e o tradicional 

pano di tera (faixa de pano que as mulheres usam 

amarrada abaixo da cintura) – roupa de camponesa, 

explicou-me (entrevista, 1998). Foi durante muito 

tempo o único representante masculino do batuque e 

do finaçon, manifestações em que as mulheres sempre 

foram as protagonistas – até que uma nova geração, por volta do ano 2000, começasse a 

mudar este cenário. Mas além desse há outros aspectos que o tornam peculiar. Denti 

D´Oru usa um tambor para marcar o ritmo e faz-se acompanhar por instrumentos de 

corda. Este modelo difere do padrão dos grupos de batuque, que não usam (ou pelo 

menos não usaram durante muito tempo) nenhum instrumento além da peça de tecido 

presa entre as pernas, a acompanhar a voz solista. 

Em 1998 saíram em CD, praticamente ao mesmo tempo, as primeiras gravações 

de Denti D´Oru: aparece em Dez Granzim di Terra, volume dedicado a Cabo Verde na 

colecção Viagem dos Sons, produzido pela editora Tradisom para a Comissão para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; e o CD Cap-Vert Batuque e Finaçon, 

lançado em França, resultante de gravações para um programa da rádio France Culture 

sobre estas tradições musicais da ilha de Santiago. Neste disco, o artista é 

acompanhado, além das batucadeiras, por Manu Mendi, tocador de cimboa, três 

guitarristas e um percussionista, no djembé. O batuque de Denti D´Oru ele diz ter 

Ntoni Denti d´Oru em sua casa, em 
S. Domingos, 1998 
Foto Gláucia Nogueira 
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aprendido quando criança, e relembra nomes como Chica Leal, Emília Borges e 

Xumpinha Mendi, esta última mãe de Miranda Tavares, que foi o seu mestre.  

O mundo que Denti D´Oru vive e retrata é o de Santiago rural, dos camponeses 

que tentam mas nem sempre conseguem ser agricultores – lavrador é quem tem água, 

afirma Denti d´Doru – e transformam-se em pedreiros, operários das obras públicas e o 

que for possível para sobreviver, como ele foi fazendo desde que, com cerca de 10 anos, 

deixou a escola. Diz que suas cantigas aparecem à noite, em sonhos, e que sente falta de 

um gravador para que no dia seguinte não estejam já esquecidas. 

Discografia:  

Cap-Vert Batuque et Finaçon, CD, Ocora Radio France, Paris, 1998. 

Dez Granzim di Terra, Tradisom, Lisboa, 1998 (comparece com uma faixa). 

Finkadus na Raiz, álbum gravado com Nácia Gomi, AV Produções, 2005. 

 

Outros nomes do batuko e finaçon 
 

1. Nha Checa Oliveira (Pedra Badejo)  

2. Máxima Furtado (Calheta) 

3. Nha Iaia (Achada Monte)  

4. Nha Chica da Veiga (Tarrafal) 

5. Nha Kumazinha Mendi  

6. Nha Nanuka 

7. Marta Mendi  

8. Sabel Furtado  

9. Supeta Mendi Duka da Veiga 

10. Kinha Mendi  

11. Séza Mendi 

12. Franses  

13. Kunoti Gonsalbi  

14. Sinhu Dóla 

15. Joji Ramu  

16. Nhonhosinho Mendi  

17. Kondon  

18. Nho Mendinho Moreira (SILVA, 1990) 
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Tocadores de cimboa 
 

Nho Henrique  
Henrique Tavares 

Tarrafal, 1905 – Tarrafal, d. 90 

Nho Henrique, varredor de rua na vila o 
Tarrafal, costumava acompanhar Nha Bibinha 
Cabral nas rodas de batuque e finaçon em 
festas no Tarrafal e, em 1980, actuaram juntos 
no cine-teatro da Praia. Mas passam 
despercebidos – não há referência a eles nos 
artigos sobre os espectáculos que assinalam os 
cinco anos da independência. 

É assim que o VP fala do tocador de cimboa: 

Nho Henrique há muito que pendurou a cimboa num 
canto. Os jovens não lhe querem seguir as peugadas 
como ele fizera em relação a seu tio, Nho Miguel 
Tavares, pessoa a quem ele acompanhava para todo o 
lado, quando era convidado para animar a noite nas 
festas de casamento ou de baptizado. (TAVARES, VP, 
02.09.1989). 
 

Quem herdará a cimboa de Nho 

Henrique?, questiona o jornalista. O Centro 

Nacional de Artesanato, em S. Vicente (actual 

Museu das Artes Tradicionais), durante anos o único núcleo museológico de Cabo 

Verde, possui no seu acervo uma das últimas cimboas de Nho Henrique, que, por sua 

vez, aparece na tradição musical de Cabo Verde como um dos últimos tocadores e 

construtores deste instrumento. Mas já naquela altura da reportagem do Voz di Povo, ele 

raramente tocava:  

Isso só acontece quando alguém interessado na recolha das nossas tradições o 
visita no intuito de lhe fazer o último registo, coisa que o desgosta um pouco. 
Mas ele, velho e alquebrado, não se faz rogado (…) Começa por limpar o pó, 
pega dum pedaço de breu com o qual besunta a corda… (TAVARES, VP, 
02.09.1989). 

 
Para além deste artigo (único sobre esta personagem encontrado nas pesquisas nos 

periódicos cabo-verdianos), o livro Ña Bibinha Kabral – Bida y Obra traz uma 

entrevista com Nho Henrique, pela qual ficamos a saber que esteve duas vezes em S. 

Página do livro Nha Bibinha Kabral. Bida y 
Óbra. Foto Leão Lopes
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Tomé e Príncipe, num total de oito anos, a primeira vez a partir de 1954, a segunda não 

foi capaz de se recordar (é já octogenário na altura da entrevista).  
 

Em 1990, Nho Henrique faz uma gravação que se encontra no CD Iles du Cap-

Vert – Les Racines, resultado de recolhas realizadas por Manuel Gomes.  

 

Mano Mendi 
Pedro Mendes Sanches Robalo 
Chaminé, S. Domingos, 1927- Praia, 2008 
 

Nho Mano Mendi, como era 

conhecido, foi durante os seus 

últimos anos de vida tido como o 

último mestre da cimboa, instrumento 

que já nos anos 70 o antropólogo 

João Lopes Filho previa que ia 

desaparecer. 

Embora não tendo 

desaparecido, desperta pouco 

interesse hoje em dia. O único registo 

do som da cimboa de Mano Mendi 

gravado e editado em disco é aquele em que ele aparece a acompanhar N´toni Denti 

D’Oru e o seu grupo de batuko, numa gravação, feita em 1997, editada em CD, em 

França. Em 2006, Mano Mendi ensinou um grupo de jovens da sua localidade (Rubon 

Chiquero) a construir a cimboa, durante um atelier organizado pelo historiador do IIPC 

Charles Akibodé. Participou também o músico Pascoal Fernandes, de S. Domingos, que 

colaborou com Mano Mendi ajudando-o a passar os seus conhecimentos.3  

                                                 
3 Tive oportunidade de acompanhar essas sessões, um pouco como formanda, um pouco como jornalista, 
um pouco como estudante de Antropologia. Dessa experiência, posso dizer que construir uma cimboa não 
é fácil. Eu, por exemplo, não cheguei a terminar a que me cabia construir. Mano Mendi fazia-as apenas 
com uma faquinha, sem apetrechos de carpintaria.  

 

Mano Mendi e a esposa em sua casa, 2007 
Foto Gláucia Nogueira 
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1.2 – GRUPOS  
 

A partir de um levantamento feito 

em 2010 com base em notícias de jornais; 

CD e DVD disponíveis no mercado; 

pesquisa na Internet; numa lista de 

participantes num festival organizado 

pelo grupo Delta Cultura em 2008, 

encontramos os seguintes grupos:   

 

1.2.1 Grupos em Cabo 
Verde 

 

2. Achada Grande Traz 

3. Adevic – grupo composto por 

mulheres invisuais, criado no âmbito da 

Associação dos Deficientes Visuais de 

Cabo Verde (ADEVIC)  

4. Associação para o Desenvolvimento Cultural de Espinho Branco 

5. Batucadeiras de Rincon 

6. Batucadeiras de Tchada Grande di Traz (Praia)  

7. Batucaderas di Praia Baxu 

8. Batukadeiras Cidade Velha  

9. Batucadeiras de Mato Correia  

10. Bawtuquinhas de Cidade Velha – grupo criado no âmbito do projecto Ritmos e 

Tambores, iniciativa do produtor cultural João Pires. Trata-se de um espectáculo 

que dá uma mostra de vários ritmos cabo-verdianos, incluindo dança. Em 2009 o 

grupo ficou em segundo lugar num concurso internacional na República Checa. 

Não é propriamente um grupo de batuko, mas integra o batuko no seu repertório. 

11. Boa Esperança (S. Domingos)  

12. Cultura e Esperança (video no youtoube) 

13. Cultura Esperança (Rocha)  

Cartaz de divulgação de festival, 2008 
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14. Delta Cultura (Tarrafal) – Criado em 2004, na Vila do Tarrafal, pela presidente 

da associação Delta Cultura. Actualmente, o grupo conta com cerca de 18 batucadeiras 

e 1 rapaz. “O interesse do grupo é o de divulgar a nossa cultura, participar nas 

actividades e fazer com que os jovens participem mais nesses géneros musicais. A 

presidente da Delta Cultura considera que, foi de grande importância criar esse grupo, 

porque na vila não havia grupos de jovens que participassem nesses género musicais.” 

(www.deltacultura.org). Em 2009 editam o seu primeiro disco: Mudjeres Kauberdianas. 

15. Estrela Amada (Achada Biscainhu) 

16. Estrela Pular (Tarrafal)  

17. Estrelas de Bela Vista (video no youtoube, a partir de RTP Internacional) 

http://www.youtube.com/watch?v=Zvk9GfKysDE 

18. Fidjus di Delta  

19. Fidjus di Rabelado (Libron, Santa Cruz)  

20. Flor Esperança (Tarrafal) – gravou CD Só cu Jetu, com a colaboração de Kim 

Alves.  

21. Flor di Rabenta (Praia) 

22. Ka ta liga nada (São Miguel)  

23. Monte Agarro (Praia) 

24. Mudjeres de Rincon 

25. Nos Erança (Cidade Velha) 

26. Nos Herança – Cidade Velha 

27. Nova Esperança (Calheta)  

28. Pó di Terra (Tarrafal) 2000 – Disco Indjustiça, de 2008.  

29. Rabenta de Bulanha (Achada Meio)  

30. Raíz di Tambarina 

31. Raiz di Tarrafi  

32. Strela d'Africa 

33. Terrero (Órgãos) – Fundado em 1999. Editou o seu primeiro CD pela Lusafrica. 

Actuou em vários palcos internacionais, com destaque para Paris (estão no DVD Cabo 

Verde no Zénith), Roterdão, Antuérpia e Portugal. Composto por 10 mulheres com 

idades compreendidas entre 14 e 42 anos. Participou em 2009 no Festival Mundial de 

Tilburg (Holanda), que reúne artistas de África, Ásia e América do Sul.  

(INFORPRESS, 2009) 

34. Tradiçon di Terra (Praia) 
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35. Tradison di Terra (Órgãos) 

36. Txán da Silva (Santa Cruz)  

37. Vindos de S. Miguel  

 

1.2.2 – Grupos no estrangeiro 
 

Portugal  
 

1. Finka Pé (Amadora, 1988)  

2. Kebra Coxa (Monte da Caparica, Almada, 1992)  

3. Voz de África - Bairro das Marianas, Oeiras. Grupo iniciou em 1997, contando 

com o apoio do Programa Especial de Realojamento (PER), já que o bairro em questão 

ia ser demolido, e da Câmara Municipal de Cascais. Começaram participando em 

eventos culturais em localidades dessa região da Grande Lisboa e depois vieram a 

gravar uma música no disco de Celina Pereira Harpejos e Gorjeios. Participaram em 

actuações desta cantora e de Mário Lúcio. Gravaram um CD. 

4. Grupo de Batuque da Pedreira dos Húngaros, Oeiras   

5. Grupo de Batuque da Quinta do Mocho 

6. Rinka Finka Setúbal 

7. As Mulheres do Batuque de Cabo Verde  

8. Netas de Bibinha Cabral  

 

São Tomé e Príncipe 
1. Sodade di Terra. Aparece no filme de Leão Lopes Os Últimos Contratados (2009). 

Foi fundado por um empresário rural de origem cabo-verdiana.   

 

Luxemburgo  
1. Batukaderas da Associação Ami ku nhos: 

http://www.youtube.com/watch?v=dH9dEVaD-Sk&feature=related  
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EUA  
1. Com base em Providence, um grupo familiar originário de Santa Catarina, liderado 

por Maria Concepsão di Silva e integrando a sua mãe, irmãs e filhas tornou-se 

conhecido entre a comunidade cabo-verdiana na Nova Inglaterra, pelas suas 

performances. Segundo dados de meados dos anos 90, actuam sobretudo em festas 

privadas e com menos frequência em eventos públicos, como comemorações do dia da 

independência de Cabo Verde. (HURLEY-GLOWA, p. 152).   

2. Outro grupo, liderado por uma tia de Maria, Palmira Makhlouf, além das suas 

actuações ensina o batuko a crianças. (HURLEY-GLOWA, p. 152).   

 

Espanha 
1. Grupo Batuko Tabanka:  

Há uma colónia de cabo-verdianos na Galiza, maioritariamente constituída 
por homens do mar e suas famílias. Um grupo de doze mulheres de Cabo 
Verde, residentes em Burela (Lugo), ensaia desde há cerca de uma dezena de 
anos, recuperando ritmos ancestrais como o batuko (LOURES, 2009, blog 
Aventar).  

Este blog informa que o grupo nasceu durante um jantar. Uma das actuais 

componentes do grupo, perguntou: por que não batucamos como as velhas da nossa 

terra? E assim começou este grupo, formado por mulheres que vivem há cerca de duas 

décadas na Galiza, onde têm participado em numerosos festivais, e já estiveram também 

na Catalunha e em França. Em 2009 lançaram o seu primeiro disco Djunta mô, 

acompanhado por um libreto com a letra traduzida em galego, em português e em 

castelhano.  
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2. BATUKO REELABORADO  
 

Tcheka 
Manuel Lopes Andrade 
Ribeira da Barca (Santa Catarina), 1973 
 

 A vida musical de Tcheka (Manuel 

Lopes Andrade) começa muito cedo. Na sua 

infância, o pai, violinista originário da Ilha do 

Fogo, liderava um grupo de filhos-discípulos, 

com os quais tocava tanto em festas como em 

funerais. Nessa casa, à parte o eventual 

interesse espontâneo de cada um, aprender 

música era obrigatório a partir de certa idade. 

Para Tcheka, foi a partir dos 9 anos. Mornas, 

coladeiras e sambas compunham o repertório do 

grupo familiar, baseado nos instrumentos de 

corda. Mas aos 16 anos, já demonstrava uma 

preferência por géneros típicos de Santiago, o 

batuque principalmente, também marcante na sua infância, já que omnipresente na 

vivência do homem de Santiago.  

Cantor e compositor, usando a guitarra como o seu instrumento de eleição, 

trabalhava como cameraman na televisão pública de Cabo Verde e por vezes actuava 

entre amigos em bares da cidade da Praia, onde começou a ser notado. A sua discografia 

inicia-se em 2001, com um tema no CD Cap Vers l´Enfant II, iniciativa francófona de 

objectivo filantrópico. Em 2002, faz parte, com três temas, do projecto colectivo Ayan, 

que reúne alguns dos principais nomes da emergente vanguarda santiaguense. Temas 

seus são gravados por Lura quando esta se volta para o batuko. Em 2003, sai o seu 

primeiro álbum a solo, Argui! (Ergue-te!). Segue-se Nu Monda (retirar as ervas 

daninhas), em 2005, mesmo ano em que foi premiado no concurso Découverte 

Musiques du Monde, da Radio France International realizado no Senegal. Em 2005 

participa também do CD Praia-Dakar-Conexões. Em 2007 vem Lonji.  

Tcheka, Kriol Jazz Festival 2009  
Foto Gláucia Nogueira 
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Orlando Pantera  
Orlando Barreto 
Santa Cruz, 1967- Praia, 2001 
 

Orlando Pantera começa a 

aparecer na cena musical cabo-

verdiana nos anos 90, primeiro como 

membro do efémero grupo Pentágono, 

que gravou algumas músicas suas, 

nada ligado ao universo do batuko. No final dos anos 90, colabora com a coreógrafa 

portuguesa Clara Andermat. Em Uma História da Dúvida, obra de 1998 desta 

coreógrafa portuguesa, aparece na ficha técnica entre os músicos, colaboradores, 

performers e como assistente de direcção musical, além de ser autor da música original, 

com os temas Batuko e de I am a Professional (parceria com João Lucas) 

(ANDERMAT, s/d). Em 1999 é estreado o espectáculo Dan dau, em que Pantera 

colabora na criação e em que aparecem duas músicas da sua autoria: Ciré e Batuko. 

Neste mesmo ano, integrado no grupo de dança cabo-verdiano Raiz di Polon, o seu 

nome aparece em Pêtu e em 2000 em CV Matrix 25 (ambas as peças criadas e com 

coreografia de Mano Preto), assinando a direcção musical e a música original e entre os 

intérpretes e co-criadores da banda sonora), tendo criado a maior parte das músicas 

para as duas, segundo Jeff Hessney, da produção do Raiz di Polon.  

Em termos de registos, Dan Dau terá a sua banda sonora editada em 2001. Com 

Pantera como vocalista, aparecem nesse disco os temas Ciré e Batuko, assim como I am 

a professional (da peça Uma História da Dúvida). Entretanto, após a morte do 

compositor começam a circular cópias piratas de temas gravados por ele, aparentemente 

numa actuação ao vivo, intercalados com trechos de uma entrevista gravada 

provavelmente em finais de 2000 ou início de 2001 (pois a dada altura ele diz prever 

gravar em Fevereiro, e era nos primeiros dias de Março desse ano que tinha viagem 

marcada para esse efeito, quando faleceu). Entre esses temas encontram-se Lapido na 

Bo, Vasulina, Sukundida, Dispidida, Raboita de Rubon Manel, Batuko, Ciré, que irão 

aparecer, quase todas, na voz de Lura ou Mayra.     

O seu trabalho, do ponto de vista musical, consiste basicamente em tomar o ritmo 

da percussão efectuada tradicionalmente pelas batukadeiras e transpô-lo para o violão, 

http://www.caboindex.com/mais-alma/ 
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instrumento que Pantera utilizava habitualmente. Quanto às letras, versam sobre 

aspectos do quotidiano do interior de Santiago, hábitos, formas de relacionamento, etc.  

A pesquisa que faço reproduz o que eu vejo, não só o que eu ouço; reproduz 
aquela pessoa, homem ou mulher, que chora, que está com o pé no chão, que 
salta de alegria, então tenho que tirar o seu olhar, seu cabelo, sua raiva, igual 
àquele homem do interior de Santiago, pois estou a falar dele, estou a imitá-
lo; então procuro ir o mais longe que posso em reproduzir o que vejo, o que 
ouço e o que sinto. (Orlando Pantera, s/d - tradução minha) 

 

Lura4  

Maria de Lurdes Pina Assunção  

Lisboa, 1975  

 

Lura, que iniciou a sua carreira no início dos 

anos 90 em Portugal, com um álbum de baladas, Nha 

Vida, a partir de certa altura dá uma guinada na sua 

carreira e assume-se como representante da “geração 

Pantera”. Lura acaba por ser – até ao momento em 

que escrevemos este trabalho – o intérprete que mais 

grava temas de Orlando Pantera, assim como de 

outros compositores, na mesma linha. A introdução 

de temas de batuko no seu repertório começa com 

dois temas de Tcheka no álbum In Love (2002), os 

mesmos que aparecem em Di Korpu ku Alma (2004). É a partir do êxito comercial deste 

disco que Lura afirma-se como uma espécie de “musa” do novo batuko.  

Temas ligados ao batuko nos discos de Lura:  

- CD Di korpu ku alma: Batuku, Vazulina e Raboita di Rubon Manel (Orlando 

Pantera); Ma N´Bá Dêss Bêss Cumida Dâ e Tabanka Assigo (Tcheka).  

- CD M´Bem di Fora: Bida mariadu (Lura/Toy Vieira); Ponciana (Tibau 

Tavares); Ês Anu Raboitas ka di fiansa (Aurélio Santos); Galanton (Rui Cruz); Choro 

(Edevaldo Figueiredo/Lura).  

- Eclipse: Libramor e Queima Roupa (Mário Lúcio); Maria (Edevaldo 

Figueiredo/Lura); Sukundida (Orlando Pantera).  

                                                 
4 Dados provenientes de análise da discografia de Lura e notícias em periódicos. 

http://www.africasounds.com/lura20
08.htm
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Princezito5  
Carlos Sousa  
Tarrafal, 1971 
 

No final dos anos 90, ao regressar de 

Cuba, onde fez os estudos universitários (é 

técnico de laboratório, profissão que nunca 

exerceu), Princezito começa a fazer 

actuações, depois de vários anos longe do 

palco – começara aos 14 anos, num 

espectáculo comemorativo do 10º 

aniversário da independência, no então recém-construído Parque 5 de Julho. Volta, 

assim, a dedicar-se ao finaçon, algo que vinha de longe, já que por volta dos dez anos 

tivera o seu primeiro contacto com Nha Bibinha Cabral, que vivia nos arredores da vila 

do Tarrafal e para aí se dirigia diariamente, para comercializar os seus produtos (ovos e 

aves). O rapaz começa a imitá-la – Rabenda. No finaçon, as cantadeiras se referem a 

outras que estão a aprender dizendo ‘sa ta rabenda’ (repete, imita, como o papagaio), 

quer dizer que ainda não é uma cantadeira verdadeiramente. Mas também tinha a avó e 

uma tia, que embora não sendo cantadeiras de finaçon sabiam algumas estrofes.  

Havia um trecho que minha tia começou a repetir para mim todo dia até que 
aprendi. Depois disso comecei a acrescentar coisas da minha criatividade. E 
passei a escrever. Já estava na terceira ou quarta classe, e escrevia, em 
crioulo. Descobri cedo que há finaçon e há poesia em crioulo; são estruturas 
completamente diferentes.  

A primeira vez que cantou, conta, o artista, as pessoas ficaram espantadas: menino 

cantando finaçon? Era estranho, pois só gente velha o fazia. Depois, num acampamento 

dos Pioneiros Abel Djassi6, Princezito começou a improvisar, falando de situações do 

momento, nomes de pessoas, uma arte extremamente interactiva, refere.  

Apesar desse histórico das suas relações com o batuko e finaçon, Princezito é 

incluído na chamada “geração Pantera” (ver Capítulo 4). Ambos começavam a aparecer 

na mesma altura, tal como Tcheka, Vadu e o grupo Djingo, com quem partilha o CD 

intitulado Ayan!. É aí que surgem Lua, um dos seus maiores êxitos até agora. Na 

                                                 
5 Dados provenientes de entrevista, Praia, 2010. 
6 Entidade do período do partido único que se ocupava dos tempos livres e actividades pedagógicas e 
culturais para crianças.  

http://cronicasdaterra.com/cronicas/2008/12/19
/terra-pura-18dez08-princezito/ 



23 
 

sequência, vem Praia-Dakar Conexões e depois Spiga. Entre participações em trabalhos 

de outros artistas contam-se: Badio de Mario Lúcio; Tarrafal’Stars (iniciativa de 

Maruka, com vários artistas do Tarrafal); Oh Mãe mais justa, de Tó Alves, e do disco 

Traduson pa Tradison, de Gilyto, em que actua com as batucadeiras Strela d'Africa. Um 

tema seu está na compilação Album de la Francophonie (álbum com 3 CD). 

 

Mayra Andrade7 
Mayra Curado Andrade 
Havana, Cuba, 1985  
 

Uma das jovens vozes que aparecem no 

contexto da “geração Pantera”, Mayra Andrade 

destaca-se em 2001 pela medalha de ouro que 

recebeu nos IV Jogos da Francofonia, realizados 

em Otava (Canadá), em que participou 

acompanhada do também jovem grupo Arkora. 

Cabo Verde nunca tinha participado, e agentes 

da organização do evento deslocaram-se ao arquipélago para uma pré-selecção, junto ao 

Centro Cultural Francês, que possuía arquivos de artistas que lá tinham actuado. Pré-

seleccionaram Mayra, que passou depois por outras duas selecções, em França e no 

Canadá. Dos cerca de 50 países seleccionaram 18 concorrentes para a final, de que a 

adolescente cabo-verdiana sai vitoriosa. À parte a medalha, recebe uma bolsa do 

Parlamento da Francofonia para formação no L´Estudio des Varietés, centro de 

formação artístico-profissional normalmente frequentado por artistas para 

aperfeiçoamento. Aí, cursou várias disciplinas, como escrita para composição, guitarra, 

formas de trabalhar o corpo para respiração e canto, além e master classes com artistas 

de diversas áreas.  

Assim, a partir de 2002 Mayra passa a residir em França, onde vai pouco a pouco 

fazendo-se notar, e sempre surpreendendo, em cafés-concerto e outros espaços 

dedicados à world music. Várias propostas para gravar vão surgindo. Além de selos 

pequenos, ligados ao universo world ou a Cabo Verde, a editora Universal também se 
                                                 
7 Dados provenientes de entrevistas com Mayra Andrade na Praia, 2003 e 2006. 

 

http://praiafm.sapo.cv/article/26650 
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interessa por ela, e acaba sendo esta a sua escolha. Em 2006 sai o primeiro álbum, 

Navega, bastante aplaudido nos países em que foi distribuído e por onde Mayra passou 

em tournée. Recebeu prémios na Alemanha, em Cuba e na Inglaterra. O segundo disco, 

Stória Stória, sai em 2009. Nascida em Cuba em 1985, viveu em diferentes países ao 

longo da sua infância (Senegal, Angola, Alemanha). Nesses países sempre estudou em 

escolas francesas, o que lhe dá grande à vontade a cantar nesta língua. Musicalmente, 

para além da música cabo-verdiana, a brasileira foi sempre presente. A sua proposta 

musical tem transitado com liberdade criativa por diferentes sonoridades, que em parte 

podem vir da influência desse percurso mas também dos colaboradores com quem tem 

trabalhado (músicos, produtores, arranjadores), em que entre outras nacionalidades os 

brasileiros se destacam.    

 

 Gil Moreira8  

Boa Entradinha, Santa Catarina, 1972 
 

Professor liceal e produtor/apresentador de 

TV, Gil Moreira interessa-se particularmente pelas 

questões da cultura tradicional de Santiago, que 

procura divulgar através do seu programa Pessoas 

com História (Tiver, 2010), apresentando aspectos 

do quotidiano, da música e dos hábitos da 

população. Apareceu pela primeira vez em público 

no programa Kultura da jornalista Matilde Dias, em 

2003, e também em algumas actuações em eventos 

culturais na cidade da Praia, apresentando o chamado conbersu sabi, género de poesia 

oral ligado ao finaçon e que foi o tema do seu trabalho de fim de curso de licenciatura 

em Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. Relativamente ao batuko, gravou o DVD 

Projecto Batuko, volume 1, com o grupo de batukadeiras de Boa Entradinha, onde 

apresenta a dança masculina que refiro no Capítulo 3. Quando faço um concerto, a 

minha preocupação é mostrar às pessoas aquilo que já não se vê. A montagem do 

terreiro como faziam as batukadeiras como Nha Nácia Gomi, Nha Bibinha e outras, 

com aspecto de meia-lua bem respeitado, afirma.  
                                                 
8 Entrevista na Praia, Junho de 2010.  
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