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URDI 2019 MÚSICA – POÉTICAS VISUAIS 
 
EDITAL “REPIKÁ, a música como matéria criativa" 
SALÃO_CREATED IN CABO VERDE  
 
1. ENQUADRAMENTO 
A 4ª edição da URDI, Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, é projetada 
sobre o tema MÚSICA - Poéticas Visuais. A pertinência desta temática assenta na 
força da expressão musical que traduz o modo de ser e estar das e dos cabo-
verdianos, tanto nas ilhas, como na diáspora. A condição geográfica de porto de 
influências, que caracteriza o arquipélago, determina o carácter híbrido da música de 
Cabo Verde, onde artesãos da poética quotidiana cantam e tocam a rebelião, o 
choro e a resistência que pulsam, ao longo do tempo, nas ilhas. 

Além-mar, a tradição oral mantém-se como elo entre o povo cabo-verdiano e as 
suas raízes. Transmitida através das histórias cantadas e ritmos soados, aciona 
territórios sonoros permeáveis a expressões contemporâneas e estimula a criação 
de novas conceções. 

Esta natureza musical entoada mundialmente justifica uma viagem exploratória ao 
vasto universo/repertório da cultura musical de Cabo Verde, no sentido de propor 
projetos que intersectam as dimensões estética, formal e simbólica no campo 
colaborativo entre o artesanato e o design. 

Dos ecos do batuque, à irreverência do hip hop; da saudade de quem procura “um 
futuro melhor que sempre tardou em chegar”, às explorações de novas dimensões 
do new age e da world music; do legado cantado dos grandes poetas, às 
composições dos mestres de harmonia e ritmo, convidamos os artesãos, designers, 
arquitetos e demais criativos no Arquipélago e na Diáspora, a refletir sobre o 
magnetismo deste universo da música de Cabo Verde, extraindo dele o conteúdo 
criativo para a conceção de um projeto de design fundado nas personagens, 
sentimentos ou intenções suscitados. 
 
 
O porquê Repiká? 
 
É uma palavra que vem de repicado. Pã-pã, galeom e repicado marcam o ritmo do 
Batuque, o primeiro mais lento, o segundo moderado e o último acelerado. 
Generalizou-se na gíria musical para incentivar os personagens a dar mais energia à 
sua atuação, através da repetição. 
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2. NATUREZA DAS PROPOSTAS 

a) Deverão ser propostas originais e inéditas. 

b) Serão admitidos a concurso projetos de design que tenham por base conceptual 

o tema do Edital.  

c) As opções conceptuais, bem como as características formais do projeto, deverão 

ser devidamente justificados em memória descritiva. 

d) Os projetos apresentados deverão privilegiar modos ecológicos de produção, 

tendo em atenção as atividades artesanais, as tecnologias e materiais 

disponíveis no local de produção, Cabo Verde,  

e) Os projetos devem ser sustentáveis e exequíveis no âmbito da realização da 
URDI 2019. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a) Poderão concorrer a este Edital criativos cabo-verdianos (com residência 
nacional ou na diáspora) e estrangeiros a residir legalmente em Cabo Verde, 

pessoas coletivas ou singulares, sem qualquer limite de idade. 
b) Cada concorrente ou grupo de concorrentes, poderá apresentar o máximo de 2 

projetos 

c) Serão valorizadas as candidaturas coletivas uma vez que colaborações 
favorecem a qualidade do projeto, dado os contributos e experiências de cada 

área disciplinar, potenciando uma melhor resposta ao desafio do Edital. 
d) No caso da alínea c), o concorrente – entidade ou grupo – deverá nomear um 

representante. 

4. FASES  
Primeira Fase – Entrega das propostas 13 setembro 2019. 
Segunda Fase – Anúncio das propostas selecionadas 20 setembro 2019  
Terceira Fase – Assinatura de Contrato de Produção entre CNAD e os 
autores dos projetos selecionados  
Quarta Fase – Execução/ prototipagem CNAD – até 11 novembro 2018  
Quinta Fase – Inauguração do Salão_Created in Cabo Verde – 28 novembro 
2019 
Sexta Fase – Catálogo do Salão_Created in Cabo Verde 
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5. REQUISITOS ESSENCIAIS DE PARTICIPAÇÃO 
No processo de candidatura da Primeira Fase deverão constar os seguintes 
elementos:  

a) Cópia do B.I. / passaporte com autorização de residência. 
b) Ficha de Candidatura – conforme documento anexo – devidamente preenchida e 

acompanhada dos respetivos ficheiros; 
c) O projeto é entregue ao júri de forma totalmente anónima, pelo que qualquer 

dado identificativo (nome, logo, contacto, etc), deve constar exclusivamente na 

ficha de candidatura. 
d) Os ficheiros que acompanham a candidatura deverão ser enviados num único e-

mail e apresentados nos seguintes formatos obrigatórios: texto em PDF/Doc; 

Imagem em JPEG ou PDF; compressão de ficheiros: WinZip e WinRAR. O 
tamanho dos ficheiros não deverá exceder 1 GB. Caso a entrega seja em formato 

físico este não deverá exceder a dimensão A3 (42 x 29,7 cm); 
e) Só serão consideradas as candidaturas recebidas até ao dia 13 setembro 2018. 

f) Todas as candidaturas recebidas após esta data serão excluídas. 

g) A organização do Edital não se responsabiliza por eventuais sobrecargas do 
sistema informático. 

h) Garante-se a confidencialidade de todos os dados fornecidos pelos concorrentes 
no processo de candidatura, sendo as informações utilizadas somente para os 

fins definidos neste Edital. 

6. MODO E LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 
Efetivada a candidatura conforme previsto no número anterior, as propostas 
poderão ser entregues com o assunto Edital Repiká URDI 2019 até 13 de 
setembro de 2019 por uma das seguintes vias: 
- digital através do email salaodesign.urdicnad@gmail.com  
- correio registado com aviso de receção para seguinte morada: 
CNAD – Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design  
Código Postal 1027   |  Mindelo, São Vicente – Cabo Verde 
- entrega pessoal das 9h às 12h30 e das 15h às 18h na seguinte morada: 
CNAD – Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design  
Avenida 5 Julho (edifício ex-TACV), Mindelo, São Vicente. 

 
7. CRITÉRIOS 

a) Inovação  
b) Integração conceptual ao tema deste Edital 

c) Qualidade estética e formal 

d) Sustentabilidade (económico, ambiental e social)  
e) Desafio Experimental 

f) Eficiência 
g) Dimensão Simbólica 

h) Exequibilidade das propostas no âmbito da URDI 2019. 
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8. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

a) Serão selecionados até 15 projetos, reservando-se o júri o direito de não 

selecionar concorrentes, se entender que a qualidade dos projetos não o justifica. 

b) Os projetos finalistas estão sujeitos a eventuais sugestões de melhoria, por parte 
do júri, de modo a potenciar a qualidade dos projetos e por sua vez do 

Salão_Created in Cabo Verde. 
c) Os resultados do Edital serão comunicados aos concorrentes por email e 

divulgados na página de facebook Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design 

até ao dia 20 de setembro de 2019. 
d) A falta de algum dos requisitos de participação pode determinar a exclusão da 

candidatura. 
e) Da decisão do júri não haverá apelo. 

f) De forma a garantir a produção das propostas selecionadas, a execução será da 

responsabilidade da organização da URDI. 
g) Não haverá lugar ao pagamento de quaisquer outros custos para além da 

execução da peça proposta. 

h) A exibição das peças será incluída no Salão_Created in Cabo Verde a partir do 
dia 28 novembro durante o período definido pelo CNAD. 

i) O projeto que reunir mais votos do júri será anunciado na Feira entre os dias 28 
novembro a 01 dezembro e será devidamente premiado. 

j) Reserva-se à organização do Salão_Created in Cabo Verde o direito de convidar 

autores para participar no Salão, sendo que os seus projetos não serão elegíveis 
ao prémio monetário. 

9. JÚRI 

a) A seleção das propostas finalistas do concurso será feita por um júri 
especialmente constituído para o efeito. 

b) O Júri será composto por 5 elementos, um representante da URDI, parceiros do 
projeto e especialistas de design e das áreas da cultura e das artes, sendo que a 

constituição final do júri será comunicada publicamente e em momento oportuno. 

c) O processo de avaliação do júri será feito através de um encontro para avaliação 
das candidaturas e seleção das propostas finalistas. 

 
10. PRÉMIOS  

a) Os projetos selecionados e os convidados terão:  

- a execução do projeto em protótipo/peça/outro (custos assumidos pela 
organização); 
- a exibição no Salão_Created in Cabo Verde URDI 2019; 
- a presença no Catálogo; 
- o protótipo como parte integrante do espólio do Instituto Público CNAD. 

b) A candidatura eleita pelo júri será remunerada monetariamente no valor de 
60.000,00 CVE (sessenta mil escudos cabo-verdianos) e entregue mediante 

prova de identidade. 
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11. DIREITOS  AUTORAIS 

a) Os Direitos de Autor dos projetos selecionados devem pertencer integralmente e 

sem exceção aos concorrentes que os apresentam. O protótipo produzido passará a 

pertencer ao espólio do CNAD. 
b) Os projetos selecionados e os convidados deverão assinar o Contrato de Produção 

do projeto com o CNAD.  
c) Os autores dos projetos selecionados autorizam a divulgação de imagens e de 

informações dos projetos, em todos os materiais e suportes de comunicação do 

CNAD e respetivos parceiros, sem prejuízo da titularidade dos Direitos de Autor. 
d) O CNAD compromete-se a identificar devidamente os respetivos autores dos 

protótipos, peças ou outro, cada vez que os projetos sejam comunicados e/ou 
exibidos. No caso de existirem exibições posteriores, a organização informará os 

participantes. 

e) A execução das propostas selecionadas será efetuada de acordo com os meios, 
colaboradores e especialistas parceiros da URDI 2019. 

f) Os protótipos/peças ou outro poderão ser comercializados somente após o término 

da Feira e mediante a prévia assinatura de Contrato de Produção entre o autor e o 
CNAD. 

g) O desrespeito das condições expressas neste regulamento implica a exclusão do 
projeto. 

h) Os casos omissos a este regulamento serão analisados individualmente pela 

organização. 
i) A submissão de uma candidatura implica a aceitação do presente regulamento, bem 

como a execução do protótipo proposto no âmbito da URDI 2019. 

 
12. DEVOLUÇÕES DOS PROJETOS NÃO PREMIADOS 

a) As propostas apresentadas pessoalmente ou por correio, que não tenham sido 

premiadas poderão ser levantadas pelos respetivos candidatos entre os dias 06 a 

31 de janeiro de 2020. 
b) As propostas não levantadas no prazo previsto ficarão propriedade do CNAD. 

c) Os originais das propostas selecionadas são propriedade do CNAD, pelo que não 
podem ser levantadas pelos respetivos candidatos. 

13. CONTACTOS  

a) Para mais informações ou esclarecimentos deste documento deverá remeter as 
suas dúvidas para o endereço eletrónico salaodesign.urdicnad@gmail.com 
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GLOSSÁRIO 

Batuque ◦ considerado um dos géneros musicais mais antigos de Cabo Verde, é 
caracterizado por uma manifestação coletiva e de improviso de canto e percussão. 

Búzio ◦ conchas com as extremidades perfuradas, por onde se sopra, usado na tabanka 
como instrumento, também conhecido por cornetona. 

Cavaquinho ◦ instrumento de cordas dedilhadas ou pulsadas, com dimensões ligeiramente 
superiores ao cavaquinho brasileiro e afinação igual, Sol Maior. 

Catrêba ◦ idiofone fricativo formado por um punho de cana de carriço e uma roda dentada 
de cabaça. A roda é posta a girar por meio de um punho que a atravessa. 

Chabéta ◦ som produzido pelo bater das palmas das mãos nas pernas, durante o batuque, 
acelerando o ritmo da música e da dança. 

Choro ◦ género musical, por alguns considerado parente longínquo do “primitivo finaçon” e 
da morna, pelo seu carácter de improviso, bem como dos cânticos de temas de dor, 
trabalho, entre outros. 

Cimbôa ◦ instrumento de África continental, espécie de rabeca construída por uma caixa de 
ressonância (uma cabaça cortada) com dois orifícios circulares. 

Coladeira ◦ ou Contratempo, é um género musical, entendido por alguns, como sendo uma 
evolução da Morna no que toca ao sentido rítmico mais acelerado. 

Design ◦ campo disciplinar criativo que acompanha o ser humano na sua adaptação ao 
contexto envolvente, integra geralmente processos de projeto e resultados com dimensões 
funcionais, estéticas e simbólicas. 

Ferrinho ◦ lâmina de ferro dobrada longitudinalmente em ângulo reto. O som é obtido pela 
fricção de uma faca. 

Finaçon ◦ é o canto solista que inicia o Batuque, improvisando sobre os mais vários motivos 
e acompanhado pelo bater de palmas. 

Funaná ◦  género musical com origem no início do séc. XX, é caracterizado pelo uso de gaita, 
do ferrinho e do acordeão. As suas designações mais antigas eram «fuc-fuc» e «badju l’ gaita». 

Hip Hop Crioulo ◦ género musical suburbano chega a Cabo Verde no final da década de 
80, com boom nos anos 90, acompanhando o frenesim da abertura democrática. 

Identidade ◦ conjunto de elementos que caracterizam uma determinada vivência. 

Matriz ◦ ponto referencial de uma determinada manifestação de cariz cultural. 

Mazurca ◦ é uma dança do folclore polaco num compasso de ¾, trazida para Cabo Verde, 
no século XIX, por “piratas franceses e ingleses”. Este género rapidamente integrou a 

música popular no arquipélago.  

Morna ◦ género musical lento, geralmente um poema adaptado a uma melodia suave que 
tende em abordar temas como a saudade, o amor, a dor e a ternura. 

Música New Age ◦ género musical com surgimento internacional nos anos 60 e 70, com 
forte ligação a uma cosmovisão e pensamentos metafísico, espiritualista, onde a 
instrumentação e vozes podem ainda dar lugar a sons da natureza. 
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Personagens ◦ entende-se pelos elementos que dão corpo às histórias nas letras de 
músicas como por exemplo Hirondina, Lutchinha, Tanha, Djack e Nila; no buska santo 
(desfile na Tabanka) fazendo referência ao rei da tabanka, rainha, filhas de santo, 
mandoras); os músicos e bandas que personificam a música de Cabo Verde.  

Rabeca ◦ violino de fabrico italiano. 

Racordai ◦ idiofone de percussão, por sacudimento, feito de madeira e tampas de metal de 
garrafas achatadas e presas com pregos. 

Redesign ◦ apropriação e manipulação criativa de um projeto pré-existente.  

Tabanka ◦ é uma manifestação de carácter místico e religioso, que integra música, dança e 
desfile, num ritmo de tambor com uma cadência e um rufo especiais. 

Tambor ◦ instrumento de percussão, que tem como fonte sonora uma pele esticada sobre 
cada uma das extremidades da caixa de ressonância. 
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REPIKÁ A música como matéria criativa 
SALÃO_CREATED IN CABO VERDE  
 
FICHA CANDIDATURA 
(PREENCHER COM LETRAS MAÍUSCULAS) 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do representante (conforme B.I./passaporte) 

 

 

Formação (grau escolaridade, curso, instituição e ano de conclusão) 

 

 

Atividade atual (área, função, anos de atividade, instituição) 

 

 

Tel:. 

 

E-mail 

 

Morada 

 

País  Localidade  Código Postal  
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TIPO DE CANDIDATURA (assinale com um “X” a opção correta) 

Individual  Coletiva  

 

OUTROS AUTORES (preencher apenas para candidaturas coletivas e para autores diferentes do representante) 

Nome  

E-mail  

Nome  

E-mail  

Nome  

E-mail  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome ou título  

 

FICHEIROS ANEXOS À CANDIDATURA (identifique os documentos submetidos à participação) 

Nome  Formato  

Nome  Formato  

Nome  Formato  

Nome  Formato  

Nome  Formato  

Nome  Formato  
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Memória descritiva ou sinopse (max. 2000 caracteres) – deve constar informação quanto à tipologia 
da proposta, os materiais/suportes, a(s) tecnologia(s) e dimensões. 

 

 

Li e aceito as condições gerais e o regulamento Repiká  URDI’19.   

Autorizo a utilização da minha imagem nos meios de comunicação e catálogo, caso se aplique.  

Preencha a ficha, anexe-a em formato PDF juntamente com os respetivos ficheiros de candidatura e efetive a sua 
participação via email, entrega por correio registado, ou entrega pessoal (consultar o ponto 6 do Regulamento). 

Para mais informações ou esclarecimentos de dúvidas contacte salaodesign.urdicnad@gmail.com. 

 
 
 
 
 


