TCKEKA NO CICLO CANTAUTORES
No âmbito do Ciclo Cantautores realiza-se, no dia 17 de novembro, pelas 22h30, na
Casa do Povo de Santo Estêvão, o concerto de Tcheka com o seu mais recente
trabalho “Dor de Mar”.
Uma oportunidade única para ouvir e ver este autor, compositor e intérprete caboverdiano.
Conhecido como Tcheka, Manuel Lopes Andrade, autor, compositor e intérprete de
toda a sua obra, está de regresso com o quarto disco “Dor de Mar”.
O seu nome já ecoava na praia e no arquipélago de Cabo Verde desde o início de
2000, tendo assinado com a editora Lusafrica em 2002. Com o seu primeiro álbum
“Argui!”, editado no ano seguinte, Tcheka consagra o renascer do batuque, um ritmo
tradicional feminino da ilha de Santiago, de onde é oriundo.
Distanciado de uma produção mais elaborada, redescobre as virtudes do acústico, no
delicioso “Nu Monda” em 2005, pelo qual recebe o prémio RFI Musiques du Monde
2005. Um álbum singular que o coloca nos primeiros lugares da nova vaga musical
cabo-verdiana, ao lado de Lura, para quem já compôs alguns temas. A sua voz revela
plenamente a versatilidade que a caracteriza, com a facilidade desconcertante de
passar em segundos de uma entoação melancólica para um registo de sentimento de
alegria.
Num percurso feito de tournées um pouco por todo o mundo, Tcheka, cartaz de
prestigiados festivais, cruzou-se e criou cumplicidade com alguns nomes da World
Music, ao exemplo do brasileiro Lénine, que viria a dirigir a produção do seu terceiro
disco “Lonji”, editado em 2007. Num desafio influenciado por encontros e cruzamentos
atlânticos, este álbum reflete a faceta cosmopolita da personalidade de Tcheka.
Paralelo ao reconhecimento do seu trabalho, quer nacional, quer internacional, Tcheka
veio a aperfeiçoar durante vários anos os doze temas que integram este álbum “Dor de
Mar”, lançado em Setembro de 2011.
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