
Anexo 4  
Gravações de batuko: discos e músicas  



Álbuns em que aparece o batuko, anos 90/início década 2000 
 

Music From Cape Verde, primeira 

gravação em disco de Nácia Gomi.  

 

 

 

 

Nacia Gomi cu ses mocinhos, 2000.  

Em 2005 sai Finkadus na Raiz, que Nácia Gomi 

e Ntóni Denti d´Oru.   

 

 

 Rei di Tabanka, do grupo Ferro Gaita. 

 

 

 

Denti d´Oru foi o primeiro de uma série de discos de música tradicional 

cabo-verdiana editados pela Ocora Radio France. As gravações foram 

realizadas em 1997 em S. Domingos, e originalmente destinavam-se ao 

programa L´usage du Monde (rádio France Culture), numa emissão 

sobre cultura de Santiago produzida pelos etnólogos Jean-Yves Loude 

e Viviane Lièvre. Para além da percussão e do canto, há cimboa, violões e djembé.  

 

O etnomusicólogo Jorge Castro Ribeiro percorreu as ilhas gravando 

músicas que integraram o CD Dez Granzim de Terra. Aparecem aí 

Ntóni Denti d´Oru e seu grupo e o grupo de batucadeiras da Cidade 

Velha.   
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No âmbito de um trabalho de recolha musical realizado em 1998 em todo o arquipélago, a 

equipa do etnológo Jean-Yves Loude irá gravar as cantigas de Nha Mita Pereira, que sairão 

em 2001. Deste trabalho resultará também Cap-Vert, un archipel de 

musiques (2 CD e livreto), que reúne músicas das dez ilhas, correspon-

dendo a uma pequena parcela do que se gravou nessa acção de recolha, 

o batuko aparece representando por Nácia Gomi.  

 

 O produtor Manuel Gomes editou em 1990 em França 

uma recolha de música tradicional em várias ilhas de Cabo 

Verde. Não há batuko (não sabemos 

se gravou ou não mas em todo o caso 

não incluiu no disco) mas em com-

pensação tem a rara gravação da cim-

boa tocada por Nho Henrique. 

 

Harpejos e Gorjeios (1998), CD da cantora Celina Pereira (natural da 

Boavista e em cujos álbuns até então aparecem mornas, coladeiras e 

mazurcas, além de histórias tradicionais), que na altura “apadrinhou” o 

grupo Voz de África, do bairro das Marianas, concelho de Oeiras, Por-

tugal. Assim, parte das suas integrantes grava no disco de Celina o 

tema Nôss Mae (de Lucinda Tavares). 

 

Voz de África grava o seu próprio álbum, intitulado Batuque, com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Cascais e do programa Integrar (uma iniciativa governamental na área da integração 

dos imigrantes em Portugal, nos anos 90). 

 

 

Djinho Barbosa, em Tras di Son (2006) grava o tema Un batuku 

xatiadu si (Djinho Barbosa/Princezito), com a participação vocal de 

Princezito. 
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Gravações de batuko ou inspiradas no batuko, anos 90 

 

• Gil Semedo em 1996 grava Maria Júlia (no disco Verdadi);  

 

• Norberto Tavares apresenta no seu disco Maria (1998) o tema Sodadi´l Maria;  

 

• Gardénia Benrós grava um tema da sua própria autoria em ritmo de batuko, Badia 

Branca, em Bo Kin Krê (1999).  

 

Obs.: Nenhum dos três reside no arquipélago mas sim em comunidades cabo-verdianas: na 

Holanda, o primeiro, e nos EUA, os outros dois. 

 

 

 

 

Numa abordagem ligada à música instrumental de carácter erudito, temos temas de Vasco 

Martins inspirados na música cabo-verdiana em vários dos seus álbuns (composições que 

executa ao sintetizador ou interpretadas por orquestra). Aquelas que remetem para o ritmo 

do batuko são:  

• Raízes Ancestrais   

• Trecho de Terra Vulcânica (entre 03’ e 05’) (álbum Danças de Câncer, 1996)  

• Trecho na parte intermédia de Sinfonia 3 (Quatro Sinfonias, 2007).  

Obs.: Segundo Martins, na Sinfonia 2 (inédita até 2010) o batuque é ainda mais presente. 

 

 

Eutrópio Lima da Cruz compõe  

• Ami N ta Monda, inspirado num batuko feito certa ocasião em sua homenagem, cuja 

melodia transpõe para o sintetizador.  

• Madrinha, Komadre, Kombósa é outro tema da sua autoria que alude ao batuko.  
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Década de 2000 e a chamada “geração Pantera” - gravações 

 

• Álbum colectivo Ayan! (2002): Tcheka (Primero Bez Kin Bá Cinema, N´Kre Bejábu, 

Basalisco); Princezito (Lua, Um Minuto, Bonbolon); Vadú (Sperança, Chalina, Mi ku 

Bó) e o grupo Djingo (Bespa Casamento, Repican, Flan Ayan). 

• No CD Cap Vers l´Enfant II (2001), que reúne vários artistas, Tcheka aparece com Ma 

N´Bá Dêss Bêss Cumida Dâ, que foi tema de abertura do programa Kultura, na TCV, o 

que terá contribuído para a divulgação do tema, que será gravado também por Lura, e 

do próprio artista, então principiante. 

• Cap Vers les autres (2002) – No mesmo espírito do anterior, este trabalho colectivo 

traz o violonista Pedro Moreno com Batuklassic. 

• Keita, com Djobi na Mi (s/d)  – Tabanca cá tá caba; Quintal di mamai, Minino di 

Pobri (todos temas da sua autoria). 

• Álbum colectivo Praia-Dakar Conexões (2005) – Princezito (Badju Giradisku e Batu-

ke Pilon); Tcheka (Satanas, Naia), Djoy Amado (Djaroz, Consolo) e Neusa (Codé de 

Mama, Diminga) (autoria dos intérpretes). 

• Tcheka - Argui! (2003); Nu Monda (2005); Lonji (2007). 

• Vadú – Nha Raiz (2004); Dixi Rubera (2007). 

• Princezito – Spiga (2008). 

• Maruka – Testamento (s/d): Desigualdadi (Maruka di Xica); Praga Tartaruga (Calú di 

Guida); 

• Aires Silva – Recado pá Terra (s/d): Palombeta (Aires Silva/Paulino di Cótchi); Chã 

di Terra (Aires Silva), Cumpadre Pantera (Aires Silva), músicas identificada na capa 

do disco como “batuco-rap”). 

• Álbuns de Mayra Andrade, Lura, Gutty Duarte, Gabriela Mendes, entre outras canto-

ras.  
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Batuko tradicional nos tempos actuais 

• Cap-Vert – Batuco de l´ile de Santiago, das Batucadeiras de 

Rincon, gravado em Paris, durante o festival de l´Imaginaire, 

2003. 

• Batuko & Funaná (DVD, Sons d´África), em que aparecem 

quatro temas representando o batuko, com Keita e Mulheres 

de Salina. 

• Xubenga, primeiro disco do grupo Terrero, editado em 2000, 

com acompanhamento de violão, guitarra elétctrica, baixo, acor-

deão e saxofone. O segundo disco do grupo é Nu matuta (2007). 

• Olívio d´Alice - Funaná & Batuko 5 (DVD, Iefe Discos), 

com dois temas interpretados por Fidjus Rabelado. 

• Confiança (DVD-CD, Sons d´África), do grupo Batucadeiras Bela Vista (Praia). 

• Batucadeiras Raiz di Tarrafi (edição do grupo, do Tarrafal). 

• Um tema de batuko, intitulado CPLP, na compilação Cabo    Verde canta a CPLP. 

• Grupo Boa Esperança, CD Mondon, Sons d´África. 

• Pó di Terra, CD Triste sta na rua. 

• Participação de Neusa do grupo Terreru no álbum Praia-Dakar 

Conexões (2005), com dois temas. 

• Flor Sperança, CD Só cu Jetu. 

• Nha Minininha, Rainha di batuku (batuko e funaná). 
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