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77 
(Coimbra; 2001-2005)

Projecto de Coimbra liderado por Paulo Eno (ex-Obkectos Perdidos) e com Victor Torpedo, André Citizen 

Skunk, Kaló e Pedro Chau, todos membros dos Tédio Boys, The Parkinsons ou Blood Safari. O som do grupo 

era nitidamente uma pastiche do punk rock inglês de 1977. Lançaram um CD pela norte-americana Elevator 

Records de Fernando Pinto e alcançaram algum sucesso em concertos dados na zona de Nova Iorque. 

Discografia: Revolution Rock (CD, Elevator Records, 2005); Compilações: Festival Rock por Abril: Coimbra, 

História com Futuro (2xCD, Baucau, 2001).
Fonte: http://antitude.blogspot.com/2009/08/77-revolution-rock-1999.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://underworldmag.org/entulho/07_arquivo/_15/Underworld15-tedio.pdf

http://antitude.blogspot.com/2009/08/77-revolution-rock-1999.html
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AbztraQt Sir Q 
Lisboa; 2005 -)

Grupo formado por Andy Newman (“ o baterista pedante”), Egon Crippa (“o baixista esquivo”), Mundina 

Moruniq (“a vocalista exibicionista”) e Peter Shuy (“o guitarrista neurótico”). Gravaram “Xing Palace Place” 

(2006) e “Qorn Pop Garden” (Meifumado, 2008), com João Peste (Pop Dell’Arte) como convidado no tema 

“Sorry O”. Cruzamento de destinos no Extremo Oriente, “algures entre o ruído da metrópole e o murmúrio da 

natureza”, “Qorn Pop Garden” traz para a ribalta uma visão de desconstrução sonora, de invenção dos sons, 

de um mundo musical diferente, sem regras, sem embaraços.

Fonte: http://www.facebook.com/pages/AbztraQt-Sir-Q/64877778320?v=photos#!/photo.php?pid=1475272&id=64877778320 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/abztraqtsirq
http://www.meifumado.org
http://www.youtube.com/watch?v=E37AleYsSCM
http://bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=282
http://a-trompa.net/novidades/novidadesqorn-pop-garden-abztraqt-sir-q
http://www.timeout.pt/news.asp?id_news=2782

Adorno 
(Lisboa; 2006 -). 

Braulio, Diogo, João e Ricardo encontraram-se numa sala de ensaio a tocar a mesma música. Já procediam de 

projectos anteriores tais como, The Great Disaster, Mary Reilly, Take a Hike ou Satyagraha, ou de outros ainda 

activos (Lobster, No Good Reason ou Suchi Rukara!). Desta forma, e unidos por imensas afinidades musicais, 

decidiram gravar no final de 2006 uma maqueta de hardcore (We Love Pandas Records) e tendo encetado uma 

tour de longo alcance pela Alemanha ao longo de 2007.

Fontes:
http://www.myspace.com/adornno
http://www.myspace.com/ulistania
Interview for “Riot, not quiet” zine 2
http://a-trompa.net/sem-categoria/trompalista-maquetas11-adorno-%E2%80%9Cdemo%E2%80%9D/
http://a-trompa.net/em-cartaz/em-cartazadorno-without-death-penalty-too-titan-to-fall
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A Jigsaw 
(Coimbra;1999 -) 

Trio marcado pelo folk, rock, blues e indie, os a Jigsaw são actualmente constituídos por João Rui (voz & guitarra 

acústica, harmónica, banjo, bandolim e ukelele), Jorri (baixo e percussões) e Susana Ribeiro (violino, Glokenspiel, 

melódica e harmonium). Depois do EP “From Underskin” (2004), “Letters from the Boatman”(2007/Recorded 

Music) é o título do álbum de estreia dos a Jigsaw, álbum composto por catorze cartas-canção, pendularmente 

entre o lirismo intimista e a explosão vibrante do folk e dos blues norte-americanos, destacando-se o single 

de lançamento “Lion’s Eyes Louder”. No álbum, a banda contou com a colaboração de vários músicos 

convidados, como Marco Nunes (Jorge Palma), Raquel Ralha (WrayGunn), Sérgio Nascimento (Humanos), Kaló 

(Bunnyranch), Carlos Santos (Raindogs), entre outros. A paixão folk, country e blues foi materializada no seu 

disco “Like The Wolf”, um registo conceptual de 12 faixas onde se ouvem ainda como convidados os nomes 

de Becky Lee (voz), Carlos Ramos (bateria), Gito (contrabaixo) e Miguel Lima (bateria) - os últimos dois, dos 

Soaked Lamb. O primeiro single chama-se “Red Pony”.

Fontes:
www.ajigsawmusic.blogspot.com
www.rewind-music.net
www.myspace.com/rewindspace
http://a-trompa.net/novidades/novidadeslike-the-wolf-a-jigsaw
http://www.myspace.com/ajigsaw
http://a-trompa.net/?s=a+Jigsaw

A Junção 
(Oeiras; 1987 – 1989)

Nascido em Oeiras e inicialmente chamado de A Junção do Bem, este projecto de pop-rock típico dos anos 80 

era constituído por Emanuel Lima (baixo), Beat Velez (bateria), João Braga (guitarra), Jorge Martins (teclas) e 

Pedro de Faro (baixo). Graças à cumplicidade dos amigos ainda beneficiaram de alguma exposição mediática, 

nomeadamente através do semanário Blitz, mas o crivo criativo/qualitativo não os deixou perdurar. Discografia: 

A Junção (LP, Musicata, 1989)

Fontes:
BOURBONESE (2009) – A Junção. Under Review. [Em linha]. Quarta-feira, 27 de Maio de 2009. Disponível em: 
http://underrrreview.blogspot.com/2009/05/juncao.html. [Consult. 30 de Outubro. 2009].
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A Last Day on Earth 
(Leiria; 2005 -)

Inicialmente, a banda era composta por: Valter (voz), Paulo (bateria), André (guitarra), Zé (guitarra) e Batista 

(baixo). Situam-se numa corrente de rock alternativa mais ligada ao metal. Em Julho de 2006, a banda gravou 

o seu primeiro EP com as faixas “Born”,”Self Control” e “Question and Malfunction”. Apesar de ter sofrido 

algumas alterações à formação inicial, a banda continua e tem já agenda dos concertos para o Verão de 2008. 

Fontes:
last_day_on_earth@sapo.pt
http://portugalunderground.blogspot.com/
http://www.myspace.com/alastdayonearth
http://www.myspace.com/ulistania

A Lone Variant 
(Ribeira Grande, S. Miguel, Açores; 2009 -)

Projecto pessoal (anteriormente conhecido por Heart) de Diogo Lima (instrumentos e programação), teve 

como disco de estreia o EP “Lo-Fi Experiments From a Dying Supernova”, lançado a 30 de Maio de 2009, 

com distribuição gratuita na Internet. Segundo o seu mentor, a música de A Lone Variant é constituída por 

“fragmentos de uma viagem pelo espaço sem ponto de partida nem ponto de chegada.”. O som de algo que 

tem tanto de áspero para os ouvidos como de harmonioso e agradável, contudo sempre produto humano 

e, por conseguinte, frágil e falível. É, em certos casos, o som do vazio. Noutros, uma máquina algo antiga a 

trabalhar. “Um pequeno choque eléctrico. Uma mistura agridoce de fumo, combustível queimado e poeira 

espacial. Cada um intui sobre aquilo que ouve e sabe o que pensa daquilo que ouve.”

Fontes:
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesa-lone-variant-em-5-sentidos-1
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A Naifa 
(Lisboa, 2004 -)

Grupo marcado pelo experimentalismo que através do uso da guitarra clássica reveste o fado com uma 

sonoridade contemporânea. Trata-se de uma banda que assume uma personalidade musical lusa que herda 

uma pop como a de António Variações e Sétima Legião. As canções são criadas a partir de poemas de autores 

portugueses como Adília Lopes, José Mário Silva e José Luís Peixoto, e interpretadas por Maria Antónia Mendes 

(vocalista), Luís Varatojo (guitarra portuguesa), João Aguardela (baixo) e Paulo Martins (bateria). Discografia: 

Canções Subterrâneas” (Sony Music, 2004); 3 Minutos Antes de a Maré Encher (Zona Música, 2006); Uma 

Inclinação para o Mal (Lisboa Records, 2008). 

Fontes:
http://www.myspace.com/anaifa
http://a-trompa.net/?s=A+Naifa
http://anaifa.blogspot.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Naifa

A New Hope 
(Barreiro; 2004 -)

A banda surgiu de encontros informais entre várias pessoas oriundas de outros projectos falhados, daí a 

extrema pertinência do nome, A New Hope. A banda começou com João Teixeira (baixista) e Tiago Capela 

(guitarrista), assumindo-se como uma banda de covers punk, tocando musicas de Green Day, Blink 182, Misfits 

etc. Não satisfeitos, não desistiram de procurar ser uma banda de verdade e encontraram o Cláudio Vasques 

(voz) e o Ricardo Santos a.k.a. Crinas (baterista). Assim, decidiram abandonar os covers e centrar-se em temas 

originais dentro da linha musical do punk, tendo dado o primeiro concerto enquanto banda de originais no dia 

5 de Maio de 2006 naquilo que se chamou o “Rock in Cascos”.

Fontes:
http://www.myspace.com/4thehopeless
http://www.myspace.com/ulistania

Aix-La-Chapelle 
(Amadora; 1986-1989). 

Oriundos da Amadora, praticavam um som pesado mas com imensas influências das bandas urbano-depressivas 

características do eixo Liverpool-Manchester. Chegaram a chamar-lhes fazedores de “música para sofrer”. 

Concorreram em 1985 ao 2º Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous como Mandrax e no ano 

seguinte apresentaram-se já sob a designação de Aix-La-Chapelle. A formação da banda era a seguinte: Luís 

Alberto (guitarra), Hernâni Faustino (baixo), Paulo Major (bateria) e Fernando Faustino (voz). Após a dissolução 

da banda, Hernâni, Fernando e Luís farão parte dos K4 Quadrado Azul.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com
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Albatroz 
(Gondomar; 1979-1983). 

Grupo de Gondomar formado em 1979. Em 1981 editaram os singles “Concerto No Porto” e “O Júlio É Um 

Duro”. Este último, inspirado no apresentador de televisão Júlio Isidro, obteve um grande sucesso. Em 1984 

decidiram mudar de estilo musical face às exigências comerciais do mercado, orientando-se para a música 

ligeira de baile. Discografia: Concerto No Porto (7”Single, Rádio Triunfo, 1981); O Júlio é um Duro (7” Single, 

Rádio Triunfo, 1981); Compilações: Biografia do Pop-Rock (2xCD, Movieplay, 1997).

Fontes: 
BOURBONESE (2009) - Albatroz. Under Review. Em linha]. 19/09/2009. Disponível em: http://underrrreview.
blogspot.com/2009/09/albatroz.html. [Consult. 30 de Setembro. 2009].
http://a-trompa.net/arquivo/sons-dispersos/page/2
http://albatroz.com.sapo.pt/biografia.html

Albert Fish 
(Lisboa; 1995-). 

Assumindo o nome de um dos mais famosos serial killers, os Albert Fish são formados actualmente por Rattus 

(baixo), Daniel (guitarra), Saavedra (bateria), Gustavo (voz) e Osga (guitarra). Desde sempre assumidos como 

banda de punk rock, a constituição inicial do grupo era a seguinte: Rattus (baixo), Tó (guitarra), Johnnie (bateria), 

Diogo (guitarra) e Gustavo (voz). Foi com estes elementos que o projecto se estreou na sala da Jukebox. 

Durante 1996, os concertos começam a suceder-se com alguma frequência tendo a banda aproveitado para 

registar a sua primeira demo-tape intitulada “We don’t Eat Children for Breakfast” a que se sucedeu, no ano 

imediatamente seguinte novo trabalho chamado “Six Pack”. Seguidamente, gravam durante 1997 aquele 

que seria o seu primeiro CD. Porém, após divergências entre as duas partes, a banda abandona a editora 

e a gravação de “Take a Break With...” acaba por ser editada no formato de demo em 1998. Em 2002, os 

Albert Fish gravam finalmente o seu primeiro álbum, “Strongly Recommended”, trabalho editado em conjunto 

por duas editoras, Anti-Corpos DIY e Zerowork Records. Este álbum teve grande aceitação e trouxe vários 

convites para a banda ir tocar ao estrangeiro, o que fazem. Em Fevereiro de 2006 os Albert Fish partem em 

digressão para o Brasil, onde tocam em 8 cidades diferentes ao lado dos míticos Garotos Podres, numa tour 

com ampla divulgação na imprensa escrita e televisiva especializada. Para celebrar a tour conjunta é editado 

o Split “Garotos Podres/Albert Fish”, que contém como extra 4 vídeos ao vivo de Garotos Podres e um vídeo 

em animação de Sindelar dos Albert Fish. Em 2007 fazem uma versão de “Puto da Rua” dos Opinião Pública. 

Discografia: We don’t Eat Children for Breakfast (Tape, Edição de Autor, 1996); Six Pack (Tape, Edição de Autor, 

1997); Take a Break With… (Tape, Edição de Autor, 1998); Strongly Recommended (CD, Anti-Corpos, 2002); 

Garotos Podres/Albert Fish (CD, Anti-Corpos, 2004); COMPILAÇÕES: Delfins Not Dead (CD, Lotus, 2004); 

Ataque Frontal (2xCD, Impulso Atlântico, 2008).

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com
http://www.myspace.com/albertfish77
http://loud.weblog.com.pt/arquivo/2009/09/albert_fish
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Alcoolémia 
(Amora; 1992 -) 

Os Alcoolémia nasceram como banda de garagem, tendo sido inicialmente impulsionados através do 1º 

Concurso de Música Moderna - Seixal Rock 92 onde foram semi-finalistas. Participaram posteriormente 

noutros concursos. Em Janeiro de 1995 entram em estúdio para o início da gravação do seu primeiro álbum 

sendo que, nesse mesmo ano a revista Super Jovem edita e distribui com uma das suas edições o single 

“Para Quê Sonhar”. O canal francês MCM faz uma reportagem em Lisboa sobre a banda para posterior 

exibição em França. Da emissão faz também parte o videoclip “Não Sei Se Mereço”. O álbum de estreia 

regista boa aceitação comercial e garante o estatuto de disco de prata. Em Fevereiro de 1997 regressam ao 

estúdio para a gravação de um segundo álbum de originais intitulado “Não há Tretas”. Gravam o terceiro 

trabalho em 1998, tendo desta vez optado por um formato totalmente acústico, beneficiando da produção de 

Jonathan Miller. Com o seu quarto longa duração, editado apenas em 2007, o projecto volta às sonoridades 

eléctricas, praticando um rock comercial mas competente. Curiosa é a cover de “Chiclete” o tema que os Taxi 

transformaram num mega-hit em 1980. A banda era, nesta altura, constituída por Jorge Miranda (voz), Vítor 

Soares (guitarra ritmo, voz), Ricardo Galrito (piano, teclas, voz), Carlos Cardoso (baixo), Pedro Madeira (guitarra 

solo, voz), Rui Freire (bateria) e DJ X-Acto (scratch) na qualidade de músico convidado.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com

http://www.myspace.com/alcoolemia

Alexandre Soares 
(Porto; 1958 -). 

Na adolescência, começa a tocar guitarra clássica. Aos 18 anos, inicia-se na guitarra eléctrica. Durante algum 

tempo chega a tocar com os Pesquisa que vieram mais tarde se transformaram nos Táxi. Em 1980, juntamente 

com Vítor Rua e Toli César Machado, forma os GNR, sendo o primeiro vocalista da banda onde permaneceu 

até 1986. Em 1981 toca com Vítor Rua e Rodrigo Freitas nos Pastorinhos de Fátima. Em 1986 foi co-autor, em 

conjunto com o seu irmão João Pedro Soares, da música para o bailado “Barcos Negros” que conquistou o 

primeiro prémio do Concurso Internacional de Bailado de Lisboa. Lançou o seu primeiro disco a solo em 1988, 

o álbum “Um Projecto Global” (Polygram), maioritariamente instrumental, incluía o tema “Luzes de Hotel” 

com letra de Pedro Ayres Magalhães. Em 1990, compôs a música da peça “Coração na Boca”, da autoria 

de Sam Shepard, com letras de Rui Reininho. Nesse mesmo ano sofre um acidente de viação que o impede 

de tocar durante dois anos. Durante algum tempo dedica-se a fazer o som ao vivo dos Ban. Em 1992, entra 

para o projecto Song Experience que muda de nome para Zero (juntamente com João Loureiro, João Ferraz e 

Rui Fernandes). É com esta nova designação que é lançado o único álbum do grupo. Ainda em 1992, inicia a 

sua colaboração no projecto Três Tristes Tigres, sendo considerado em 1998 o compositor português do ano, 

pelo jornal Público, devido ao álbum “Guia Espiritual” desta mesma banda. Em 1998, o seu projecto “Flight 

2000” teve um tema num máxi da Kami’ Khazz. O outro tema desse disco era dos Mute Life Dpt.A sua carreira 

é também marcada pela composição de bandas sonoras para cinema (é o autor da banda sonora do filme 

“Ganhar a Vida” de João Canijo. No filme pode ser ouvido o tema “Fome de Femme” dos Três Tristes Tigres) 

e bailado, tendo iniciado a sua colaboração com a coreógrafa Né Barros e o Balleteatro em “Vooum”, cuja 

banda sonora foi lançada em 2000. Em 2003, assina a co-produção do disco de estreia dos Mesa e no mesmo 

ano, no Teatro Carlos Alberto (TeCa) é apresentado o espectáculo “Rua!” com música de Vítor Rua e que 

teve a participação de Alexandre Soares e Nuno Rebelo. Em 2006 começa um trabalho de colaboração com o 
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músico Jorge Coelho lançando o Ep “Cães aos Círculos” (exclusivamente em vinil de 7’’) editado pela Bor Land 

e gravado no estúdio de Paulo Miranda, um projecto marcado pelo rock e pelo experimentalismo e improviso 

a partir da exploração das guitarras.

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soares
http://anos80.no.sapo.pt/alexandresoares.htm
http://caesaoscirculos.com/
http://a-trompa.net/vinil/vinilcaes-aos-circulos-alexandre-soares-jorge-coelho/
http://www.bor-land.com/pt/artistas/asjc.htm

Alison Bentley 
(Vila Nova de Famalicão e Braga; 2002-). 

Os Alison Bentley são Jota Pia (voz), Nuñes (voz), Quintela (guitarra), Mário (guitarra), Zé (aka Falecido Barbosa, 

baixo) e Poupa (bateria) e praticam um old school 77 punk rock. Percorreram o país em concursos e concertos, 

amados por uns, odiados por outros, mas em todos deixaram a sua marca e ninguém lhe fica indiferente. 

Apresentam o seu 3.º trabalho de originais, “The Disappointment of the Year”, em edição Split com os lisboetas 

Dalai Lume, sucedendo-se a “Combo Nation Moove” (2004) e “Not Of Your Business” (2002). Revelando um 

som forte e fugaz, um garage rock rápido e explosivo. Discografia: Not Of Your Business (Tape, Edição de 

Autor, 2002); Combo Nation Moove (CDR, Edição de Autor, 2004); Split 07 (Split c/Dalai Lume) (CD, Edição de 

Autor, 2005); Compilações: Arena Rock 2007 (2xCD, Recital Records, 2007); Ataque Frontal (2xCD, Impulso 

Atlântico, 2008).

Fonte: http://palcoprincipal.sapo.pt/ab segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com
http://www.myspace.com/alisonbentley
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All Against The World 
(Vila Nova de Gaia; 2002 - ). 

Movendo-se nas áreas férteis do hardcore melódico nacional e originários de Vila Nova de Gaia, os All Against 

The World existem desde 2002 e são actualmente constituídos por Nuno (voz), André (guitarra), Jofy (guitarra), 

Mike (baixo) e Dani (bateria). Em 2003 editam a sua primeira demo, com 3 temas, onde revelavam a vontade 

de um grupo de miúdos em fazer música rápida e furiosa. No ano imediatamente seguinte, editam “Building 

The Bridge To a Better Place”, o seu primeiro registo oficial, produzido por Mário Pereira, alargando o leque de 

apreciadores. Até 2006 o grupo continuou permanentemente numa rota de crescimento, tocando um pouco 

por todo Portugal e Espanha e efectuando uma pequena tour europeia que os levou até palcos em França, 

Holanda, Bélgica e Itália. Em 2008 editaram finalmente o seu primeiro trabalho de longa duração. Com o título 

“The Furthermost”, o registo foi gravado em Braga nos UltraSound Studios, com produção de Daniel Cardoso, 

tendo o disco sido editado pela independente Hell-Xis Records. Este disco foi editado na Polónia pela Spook 

Records, abrindo caminho a que a banda pudesse iniciar uma nova tour europeia. 

Discografia: Building The Bridge to A Better Place (MCD, Edição de Autor, 2004); The Furthermost (CD, Heel-

Xis Records, 2008).

Fontes:
http://www.myspace.com/allagainsttheworld
http://a-trompa.net/novidades/novidadesthe-furthermost-all-against-the-world
http://www.myspace.com/xspookrecordsx
http://www.myspace.com/hellxis
http://www.myspace.com/chorusofonerecords
http://a-trompa.net/trompalista/trompalista099-the-furthermost-all-against-the-world
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/40308
http://www.lastfm.pt/music/All+Against+The+World
http://underrrreview.blogspot.com/2009/10/all-against-world.html



13

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Alla Polacca 
(Porto; 2001 -). 

Banda formada por Márcio Carvalho (baixo, voz; 2001-presente); Duarte Silva (bateria; 2005-presente); Leonel 

Sousa (guitarra, voz; 2001-presente); Rodrigo Cardoso (guitarra; 2001- presente); Pedro Marques (piano, 

sintetizador; 2001-2006); Telmo Carvalho (bateria; 2001-2005); Simone Sousa (voz; 2001-2003); e Francisco 

Silva (guitarra, voz; 2003). Em Dezembro de 2001, gravam o primeiro trabalho com produção de Inês Lamares. 

Temas que mais tarde viriam a integrar o split CD “Old & Alla” juntamente com o projecto Old Jerusalem. Com 

este trabalho surgem os primeiros espectáculos ao vivo os quais assumem uma constante experimentação, que 

se reflecte nos temas que vão registando e editando em compilações. Têm mantido uma actividade regular 

e são bastante valorizados no âmbito de um circuito de consumidores na área da música experimental e do 

indie rock. A título de curiosidade, refira-se que o nome surgiu de um acaso quando um elemento da banda 

estava na escola a ler umas fotocópias e achou o nome engraçado. Não houve uma busca intensa na procura 

do nome, gostaram da sua sonoridade. Discografia: 2001 - Old & Alla (CDEP / Edição Autor); 2003 - Why Not 

You? (2CD / Bor Land); 2003 - Not The White P? (CDEP / Bor Land); He have made thousands of lonely people 

happy: Why Not You? (Bor Land, 2006); We’re Metal And Fire In The Pliers Of Time (Bor Land, 2008). 

Fontes:
http://www.allapolacca.net
http://www.bor-land.com/pt/artistas/allapolacca.htm
http://123som.aeiou.pt/aleph/envelope?p_env_entrevista+ficha:p_e_ent:18
http://diariodigital.sapo.pt/disco_digital/news.asp?section_id=2&id_news=32274

ALTO! 
(Barcelos; 2008 -). 

Grupo formado por Bruno Costa (guitarra/voz), Tiago Silva (baixo/voz), João Pimenta (voz/antenas) e Paulo 

Senra (bateria/voz). Editaram em 2009, o EP “The See you in Hell, Ron” (Lovers and Lollypops) dedicado a Ron 

Asheton.

Discografia: The see you in Hell, Ron (EP, Lovers and lollypops, 2009).

Fontes:
http://www. myspace.com/bandalto
http://juramentosembandeira.blogspot.com/

Amen Sacristi 
(Lisboa; 1986-1990)

 Banda oriunda de Benfica em Lisboa e constituída por Tó Trips na guitarra, Pedro Vargues no baixo e Joaquim 

José Rebelo aka Kim na bateria e mais tarde contaram com a entrada de Filete (voz). Os membros desta banda 

haviam integrado outros projectos como Brown Sugar, Distorção e Deportados (ex-Grito-final). O projecto era 

manifestamente distinto das restantes bandas nacionais, marcado por uma atitude rude e agressiva alternativa 

ao mainstream. A banda esteve ligava ao inicio do movimento punk em Lisboa. Os elementos desta banda 

vieram posteriormente a integrar os Lulu Blind. 
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Anabela Duarte 
(Lisboa; 1998-)

Anabela Duarte fez parte dos W.C. Porno, grupo liderado por Farinha, que participou na 1ª edição do festival 

Só-Rock (Coimbra, 1981). Ainda com Farinha esteve nos Ocaso Épico aparecendo no tema “Intro” [Memórias] 

da compilação “Ao Vivo No Rock Rendez-Vous em 1984”. O último concerto com o grupo foi em Março 

de 1985 na sala do teatro A Barraca. Participa no tema “Apartheid Hotel” dos GNR, incluído no álbum “Os 

Homens Não Se Querem Bonitos”. Em Julho de 1985 actua com o grupo na Aula Magna e esteve quase a ser 

vocalista dos GNR, em paralelo com Rui Reininho. É convidada para os Bye Bye Lolita Girl, banda formada por 

alguns dos elementos dos extintos Ezra Pound. Tem também uma passagem rápida pelo projecto Moeda Noise. 

Entra para os Mler Ife Dada abandonando os Bye Bye Lolita Girl. Em 1988 lança a solo o álbum “Lishbunah” 

(Polygram), classificado como um fado inédito. Pouco depois do lançamento de “Espírito Invisível” com os Mler 

Ife Dada em 1989 a cantora abandona o grupo e inicia o seu envolvimento em projectos e iniciativas plurais. 

Participa em vários concertos dos Duplex LongaCanta e diz poemas de diversos autores portugueses utilizando 

um processador de voz. Colabora com Pedro Ayres Magalhães no espectáculo “Resistência As Primeiras Páginas 

(Canções Ilustradas)” apresentado, em Maio de 1990, na Feira do Livro de Lisboa. Em 1990 participa no disco 

“Janelas Verdes” de Júlio Pereira. Nesse ano integra, como soprano, o coro do Teatro Nacional de S. Carlos. 

Em Abril de 1991, actua em quatro espectáculos no Instituto Franco-Português, em Lisboa. Os concertos foram 

gravados pela RTP e o vídeo do concerto, dirigido por Carlos Barradas, foi premiado na Europália 91. Em Maio, 

edita o máxi-single “Subtilmente” (Sing Sing Records). Ainda em 1991, foi lançado o álbum “Blue Turns to 

Grey”, dos alemães Das Pferd, onde Anabela Duarte colabora. A partir desta fase parte para Itália onde faz 

cursos de canto lírico e participa em vários concertos. Passa a dividir o tempo entre Lisboa e Florença. Em 

1998 lança “O Horizonte Basta”, (cd+livro; Frenesi) uma edição bilingue que inclui a declamação de poemas 

de Hélder Moura Pereira e de Paulo da Costa Domingos. Em 1999, a AnAnAna lança o disco “Delito”, onde 

são recuperadas as canções gravadas ao vivo em 1991, no Instituto Franco Português. Em 2002 interpretou e 

criou música e sons para a peça de teatro improvisado ”O dia do desassossego”, de Fernando Pessoa. A estreia 

ao vivo do projecto Anabela Duarte Digital Quartet ocorreu em Outubro de 2002 no Festival SonicScope 02 e 

o lançamento do disco deste mesmo projecto, “Blank Melodies” (Zounds) dá-se no inicio de 2005. Em 2007 

apresenta-se com “Machine Lyrique”, um disco-concerto com canções de Kurt Weil e Boris Vian. Actaulmente 

é professora de canto e tem apresentado ao vivo os espectáculos “Objogo” e “Máquina Liríca”. 1988 – 

Lishbunah (Universal); 1991 – Subtilmente (Edição de autor); 1998 - O Horizonte Basta/Of Horizon Enough. 

Poesia de Paulo da Costa Domingos e Hélder Moura Pereira. Anabela em diseuse e processamento electrónico 

de voz e texto (Gravação ao vivo em Vila Franca de Xira, 1991); 1999 – Delito (Ananana); 2001 – Objogo 

(Cinamateca de Faro); 2005 - Blank Melodies (Zounds Records); 2006 - Machine Lyrique. Canções de Kurt Weill 

e Boris Vian (Zounds Records); 2008. La Luna. Canções de Bellini, Donizetti e Rossini (Universal).

Fontes:
http://www.zounds.pt/bands/anabela%20duarte/biog.html
http://anos80.no.sapo.pt/anabeladuarte.htm
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Ana Deus 
(Lisboa - Porto; 2001 -)

 Cantou informalmente durante vários anos, vindo a integrar os Ban em 1987 como 2ª voz, grupo com o qual 

gravou três LP de som caracteristicamente Pop. Desde 1987, que trabalha e colabora com a poetisa Regina 

Guimarães na autoria de canções para teatro e vídeo. Dessa colaboração nasceu o primeiro álbum dos Três 

Tristes Tigres, “Partes Sensíveis”, em 1993. Também desde 1993 que trabalha com Alexandre Soares com quem 

editou em 1996 “Guia Espiritual”, o 2º disco dos Três Tristes Tigres. Mais recentemente o seu envolvimento 

na música continua a passar pelo universo pop, experimental e pela música a’cappella, estando envolvida 

em várias performances musicais muitas vezes associadas a sessões de leitura, salientando-se a colaboração 

assidua com o colectivo “Caixa Geral de Despojos” para as Quintas de leitura, do Teatro do Campo Alegre e 

a sua performance “RumoR”, com vídeos de Amarante Abramovici e desenhos de Paulo Ansiães Monteiro é 

uma produção em que só a voz se faz ouvir e com a ajuda de pedais, cria texturas e ritmos sobre os quais vai 

criando e recriando temas. Da sua discografia mais recente destaca-se a participação em “Amália Revisited” 

(2004/Difference), em “Vários: uma outra história” (2005) junto com nomes como JP Simões, Carlos Bica, 

Carlos Zíngaro, Regina Guimarães, entre outros. Em 2007 participou também em “Adriano Aqui e Agora – o 

Tributo” (Movieplay) junto com outros músicos, entre eles Dead Combo, Miguel Guedes e Tim: Ana Deus & 

Dead Combo - Trova do Vento Que Passa” [compilação “Adriano Aqui e Agora”] (2007).

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Tristes_Tigres
http://anos80.no.sapo.pt/ban.htm
http://members.tripod.com/~trestristestigres/quem.htm
http://cotonete.clix.pt/quiosque/artistas/home.aspx?id=9971
http://teatromunicipaldaguarda.blogspot.com/2006/11/amanh-rumor-de-ana-deus.html

Anamar 
(Lisboa; 1983 - 2004)

Ana Maria Alfacinha de Brito Monteiro nasceu na cidade de Lisboa. Estreou-se nos palcos aos 17 anos. 

Frequentava a Escola de Teatro do Conservatório Nacional e decidiu partir com um amigo para Paris com 

destino a Londres. Acaba por ir parar à Suécia onde fica 9 meses. Em Gotemburgo forma uma banda punk, 

os Odd Combo, que cantavam em inglês. É aí que passa a ser conhecida por Anamar. Vai finalmente para 

Londres para logo depois regressar à Avenida de Roma e ao Conservatório. Em 1982 começou como porteira 

do Frágil onde esteve até 1985. No ano de 1983 grava, para a editora Fundação Atlântica, o álbum “Cartas de 

Portugal”, com a direcção musical de Pedro Ayres Magalhães e com letras de autoria de nomes como Miguel 

Esteves Cardoso e Paulo Bidarra. O disco não chega a ser publicado sendo editado apenas um single com os 

temas “Baile Final” e “Lágrimas”. Com Luís Madureira, seu professor de voz na altura, grava o tema “O Teu 

Amor Sou Eu”, versão de um tema de Irving Berlin com letra em português de Miguel Esteves Cardoso. Em 

1984 colabora com António Emiliano no espectáculo “Alana” realizado no Frágil. Ainda nesse espaço participa 

no espectáculo “Coproduction” com produção de Manuel Reis e música de António Emiliano. Participa na 

peça “O Parque”, de Botto Strauss, levada a cena pelo Teatro da Cornucópia, onde contracenou com Eunice 

Muñoz. Com esse papel ganha o Prémio de Actriz Revelação de 1985. Em 1986 é um dos nomes que aparecem 

na compilação “Divergências” da Ama Romanta que lança também, em Março de 1987, o máxi-single “Amar 

por Amar”. No filme “Repórter X”, de José Nascimento, aparece como actriz e interpreta o tema “Dor d’Alma” 

da autoria de Sérgio Godinho. Outros filmes em que entra, neste período, são “Crónica dos Bons Malandros” 

e “Um Adeus Português”. Em 1987 é lançado o álbum “Almanave”, uma edição da Polygram, onde aparece 
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uma nova versão de “Canção do Mar”. Para promover o álbum, que chegou a disco de prata, foi agendado 

um concerto a solo no Coliseu de Lisboa: “A noite de 13 de Novembro foi de consagração para uns, mas 

para muitos outros de descalabro.” Colabora com António Emiliano na banda sonora do bailado “13 Gestos 

para um Corpo” de Olga Roriz na Gulbenkian. Em 1989 regressa aos discos com o álbum “Feia Bonita” 

que contou com a direcção musical de José Peixoto e participações de Nuno Rebelo e do guitarrista Mário 

Delgado. O disco inclui temas como “Feia Bonita”, “Ilha” e “Afinal”. Música. Discografia: Baile Final (7”Single, 

Fundação Atlântica, 1983); Amar por Amar (12”Maxi, Ama Romanta, 1987); Almanave (LP, Polygram, 1987); 

Feiabonita (LP, Polygram, 1989); Feiabonita (Promo) (7”Single, Polygram, 1989); M (CD, BMG, 1997); Ao Vivo 

(CD, Zona Música, 2002); Afinal (CD, Universal, 2003); Transfado (CD, Companhia Nacional de Música, 2004). 

Compilações: Divergências (2xLP, Ama Romanta, 1986); Ama Romanta 86/89 (LP, Ama Romanta, 1989); Ama 

Romanta Sempre! (2xCD, Candy Factory, 1999).

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/anamar.htm
http://a-trompa.net/recordacoes/recordacoesafinal-anamar/
http://underrrreview.blogspot.com/search?updated-max=2009-10-
04T20%3A19%3A00%2B01%3A00&max-results=7

Andrew Thorn 
(Porto, 2008 -)

projecto paralelo aos Mesa que João Pedro Coimbra partilha em palco com Jorge Coelho (guitarra), Jorge 

Queijo (bateria) e Miguel Ramos (baixo). Um projecto de electrónica ao qual J.P. Coimbra dá umas feições ora 

mais pop, ora mais folk. Ao vivo, J.P. Coimbra toma conta da voz e dos teclados.

Fontes:
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonsandrew-thorn

Angry Odd Kids 
(2003 -)

O projecto surge quando Carlos Teixeira, baixista dos Fonzie, regressa dos E.U.A. com vontade de iniciar um 

projecto com a influência pop-punk característica de Florida, que acabou por contar também com a influência 

de sonoridades euro-dance e hard-rock. A eles juntaram-se Miguel na bateria, Pete na voz e guitarra e Tiago 

no baixo.  Caracterizados por uma atitude irreverente e energética, os Angry Odd Kids gravam em 2008 o seu 

primeiro álbum de originais com o engenheiro de som Ricardo Espinha, sendo que já haviam lançado dois EPs 

previamente. O álbum dá pelo nome de Angry Odd Kids. 

Fontes:

http://a-trompa.net/novidades/aok-angry-odd-kids
http://www.myspace.com/angryoddkids
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Anonima Nuvolari 
(Lisboa; 2006 -)

Banda constituída por um grupo de músicos italianos residentes em Portugal e provenientes de diferentes 

experiências musicais, juntando-se com o objectivo comum de recuperação e valorização do património musical 

italiano através de performances com uma natureza de cabaret musical. O ponto de partida do conceito é o 

maestro napolitano Renato Carosone. Os membros da banda são Calimero Nuvolari (voz, acordeão), Mick 

Nuvolari (voz, guitarra acústica), Xiamma Nuvolari (saxofone), Ciccio e Jamaica Nuvolari (baixo duplo), Benja e 

Paolo Nuvolari (percurssão). 

Fontes:
http://www.geocities.com/anonimanuvolari/
http://www.myspace.com/anonimanuvolari

Anti-Clockwise 
(Oeiras; 1995-). 

Formados por dois ex-Mata-Ratos, Pedro Coelho (guitarra, voz, ex-Mata-Ratos), João Brr (baixo, voz, ex-Dogue 

Dócil) e pelo roadie Rui Killito (bateria, ex-Jack & Os Estripadores). Influenciados pelo punk rock dos Ramones e 

dos Toy Dolls. Actualmente, para além dos ajá referidos membros, a banda integra um segundo guitarrista, Tó 

Pica (ex-Sacred Sin, Ramp). Já partilharam o palco com bandas como The Humpers, Dead Kennedys, Gluecifer, 

Samesugas, The Egos e The Pittstops. Discografia: Anti-Clockwise (Tape, Edição de Autor, 1996); Give Me 

(MCD, Edição de Autor, 1998); My TV World (CD, Edição de Autor, 1999); Waiting For The Chaos (MCD, DTB 

Records, 2001); If You Want It... Come And Get It (CD, DTB Records, 2003); No One To Follow (CD+DVD, Som 

Livre, 2006); Love Bomb Baby (MP3, Edição de Autor, 2009); Compilações: Caos em Portugal (CD, Fast’n’Loud, 

1997); Promúsica 23 (CD, Promúsica, 1998); Flies On Toast (CD, Flies on Toast, 2002); They Come For Us. 

Just Keep Playing (CD, Changes One, 2002); April (12”EP, Changes One, 2003); Delfins Not Dead (CD, Lotus, 

2004); Entulho Sonoro Vol.5 (CD, Underworld, 2008); Círculo de Fogo Vol 4: Melomania (MP3, Círculo de 

Fogo, 2008). 
Fontes:
UNDERREVIEW (2010) – Anti-Clockwise. Underreview. [Em linha]. (terça-feira, 30 de Junho de 2009). Disponível 
em: http://underrrreview.blogspot.com/2009/06/anticlockwise.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].

Fontes:
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zerolove-bomb-baby-anti-clockwise
http://www.anti-clockwise.net/
http://www.myspace.com/bandanticlockwise
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António Contador (Antígua e Barbuda [como se define]; 

Lisboa; 2004 -)

Encontrou no MySpace a ferramenta para mostrar o seu trabalho e aí conheceu outros músicos com os quais 

assume colaborações, nomeadamente os Calhau! (Lisboa) e Mehdi Hercberg (França), com quem assume o 

projecto Rubro. Do seu trabalho sempre marcado pelo experimentalismo, regista-se o albúm “Next Time I 

Want Cattelan in my Birthday Party” (2004-, edição de autor, vendido na Flur e Matéria Prima); o EP “Crazy 

in Love” (2006; Ristretto) e a participação na compilação da Flur oferecida a todos os clientes no Natal de 

2006. Junto com os Calhau!, em 2007, cria Nossa Senhora de Fátima Machine a partir de um fóssil de uma 

máquina de meditação budista. A Merzbau edita o vídeo do processo de manipulação com os pés que resultou 

na adulteração desta mesma máquina em que o buda da Buddha Machine foi então substituído pela Fátima 

da Nossa Senhora e o som que antes saía de lá não saiu mais. Este seu percurso marcado pelas performances 

experimentais começou com Missing/Desapareceu exibida em 2003 na ZDB.

Fontes:
http://www.myspace.com/rubro
http://merzbau-label.org/MERZ0026_pt.htm
http://www.bodyspace.net/artigos.php?rub_id=101
http://www.antoniocontador.net/

António Olaio e João Taborda 
(Coimbra; 1999 -) 

dupla formada por uma artista plástico e um investigador científico na área da biologia, com uma paixão 

inabalável pelas coisas da música, editou pela Lux Records os trabalhos discográficas “LoudCloud” (1996), “Sit 

On My Soul” (2000), e “Blaupunkt Blues” (2007), este último produzido por Pedro Renato (Belle Chase Hotel, 

Azembla’s Quartet), que participa tocando baixo e teclas. A bateria ficou a cargo de Pedro Pinto (Wraygunn, 

Belle Chase Hotel). Assumindo-se como fazedores de canções, o formato voz e viola é explorado na sua maior 

elasticidade. Tendo a viola como único instrumento nos concertos, João Taborda explora as suas potencialidades 

como se a sua viola quisesse ser uma orquestra (ou como se as orquestras não se importassem nada de ser a 

sua viola). E a voz de António Olaio, utilizando o inglês como esperanto, é utilizada como se tratasse de várias 

vozes exceptuando a sua voz natural, encarnando diversas personagens. De facto, as letras das suas canções 

muito dificilmente poderiam ser encaradas como fruto de uma experiência pessoal. Partilhando a autoria 

das melodias, António Olaio nas letras e nas vozes, e João Taborda, na viola, e autor dos arranjos, criam um 

mundo virtual aparentemente absurdo e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Os seus concertos têm 

demonstrado o poder comunicativo das suas canções.

Fontes:
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=327064098&albumID=28191
&imageID=55038
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António Variações 
(Lisboa; 3 de Dezembro de 1944 - 13 de Junho de 1984)

Nascido no Lugar de Pilar, freguesia de Fiscal em Amares cedo parte para a capital e posteriormente viaja 

para Londres e Amesterdão, onde aprende a arte de cabeleireiro que virá a exercer no regresso à capital 

portuguesa. Em 1978 grava uma maqueta com alguns temas, que apresenta à Valentim de Carvalho, com a 

qual assinará contrato. Na sua própria descrição a música que produz situa-se entre Braga e Nova Iorque. É 

no programa “O Passeio dos Alegres” de Júlio Isidro que António se apresenta ao grande público. O single e 

máxi de estreia surge em 1982 e incluía uma versão do clássico “Povo que lavas No Rio” e o inédito “Estou 

Além”. Amália era, aliás, uma das suas referências, tendo a sua primeira longa duração “Anjo da Guarda” 

(1983) sido dedicado à fadista. Neste disco participam Vítor Rua (com o pseudónimo Vick Vaporub) e Tóli 

César Machado, músicos dos GNR e dele fazem parte temas como” É P’ra Amanhã” ou “O Corpo É Que 

Paga”. Em Fevereiro de 1984, António Variações entra em estúdio com os músicos dos Heróis do Mar para 

gravar o seu segundo longa duração que se intitulará “Dar e Receber”. O tema mais conhecido deste disco 

é “Canção De Engate” que, posteriormente, se tornará um imenso sucesso numa versão dos Delfins.Com 

a sua morte a 13 de Junho de 1984 desaparece um dos maiores renovadores da canção portuguesa. No 

entanto o seu espólio musical foi sendo aberto e Lena d’Água edita, em 1989, o disco “Tu Aqui” que inclui 

cinco composições inéditas de António Variações. Em Janeiro de 1994 é editado um disco de homenagem 

a António Variações que reúne, em torno de versões do cantor, os nomes de Mão Morta, Três Tristes Tigres, 

Resistência, Sitiados, Madredeus, Sérgio Godinho, Santos e Pecadores, Delfins, Isabel Silvestre e Ritual Tejo. 

Em 1997 é editada a compilação “O Melhor de António Variações” (EMI), o qual recupera material editado 

em todos os seus discos. Por último, em 2006 é editada a compilação “A História de António Variações - 

Entre Braga e Nova Iorque” (EMI). As revisitações e tributos a António Variações vão surgindo através de 

vários músicos sendo de destacar o fenómeno recente e de maior visibilidade do projecto Humanos (David 

Fonseca, Manuela Azevedo e Camané; 2006). Discografia: 1983 - Anjo da Guarda (LP, EMI); 1984- Dar e 

Receber (LP, EMI); 1997 - O Melhor de António Variações (Compilação, EMI); 2006 - A História de António 

Variações - Entre Braga e Nova Iorque (Compilação, EMI).

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Varia%C3%A7%C3%B5es
http://www.citi.pt/cultura/musica/musicos/a_variacoes/biografia.html
http://anos80.no.sapo.pt/antoniovariacoes.htm
http://www.myspace.com/variacoes

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_Hx4A0K4L4LA/R1SeKWApPHI/AAAAAAAAA0Q/kliMjvvw1OQ/s1600-R/a%2Bvariacoes.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Aquaparque 
(Lisboa; 2006 -)

Grupo formado por Pedro Magina (voz, teclado e guitarra) e André Abel (percussão e loops), ambos ex-dAnCE 

DAMage (2003 – 2006). Disparam uma sonoridade sob o signo de artifícios meta-prog e reverência ao dub e 

suas descendências. Ainda em 2008 será lançado o EP “Aponta nas Cabines” pela Lovers & Lollypops. Quanto 

a actuações ao vivo destaca-se a presença no Outfest, Milhões de Festa e em eventos organizados pela Filho 

Único. 

Fontes:
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=179
http://www.myspace.com/aquaparque
http://www.myspace.com/loversandlollypops

Aqui d’El Rock 
(Lisboa 1977 - 1980) 

Os Aqui d´El Rock foram uma das primeiras bandas de punk em Portugal. A sua primeira actuação foi no 

Pavilhão do Clube Atlético de Campo de Ourique em 1978. Os Aqui d’El Rock eram formados por Alfredo 

(guitarrista), JC Serra (baterista), Fernando Gonçalves (baixista) e Óscar Martins (vocalista). Tocaram em muitos 

festivais na época que lhes valeu considerável reconhecimento. Já actuaram junto de nomes como Eddie And 

The Hot Rods, UHF e os Faíscas. A sua sonoridade era rude e pura. Foi o primeiro grupo punk português a 

conseguir um contrato com uma editora que lhes valeu a gravação de três temas entre os quais “Há Que 

Violentar O Sistema”, música que ficará para a história do punk português. O grupo não obteve uma projecção 

muito relevante na altura dada a fraca disseminação do punk em Portugal.  

   

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=100404030&albumID=44575&imageID=410214 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 
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Fontes:
http://www.ruadebaixo.com/a-historia-do-rock-em-portugal.html
http://a-trompa.net/breves/brevesos-aqui-del-rock-estao-de-volta
http://www.myspace.com/aquidelrock2
http://palcoprincipal.sapo.pt/aquidelrock

Archétypo 120 
(Guimarães; 2004 - )

Formados em Guimarães, a formação desta banda integra António Macedo (guitarra portuguesa, guitarra 

eléctrica, programações, baixo), Paulo Martins (guitarra portuguesa, guitarra eléctrica, voz, percussão, baixo) 

e Pedro Fonte (baixo). Baptizados antigamente como Kali Ashti, os Archétypo 120 contam com um álbum 

de originais, “Obsession”, e um registo ao vivo. Actualmente estão a trabalhar em novo álbum de originais. 

Conjugam influências pós-punk, gótico e neofolk com sonoridades de bandas tais como The Dance Society e 

Ikon. 

Fontes:
http://a-trompa.net/em-cartaz/em-cartazarchetypo-120-movimento-perpetuo
http://www.myspace.com/archtypo120
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Arte & Ofício 
(Porto; 1975 – 1982)

A banda Arte & Ofício surgiu em 1975 e era constituída pelo baixista Sérgio Castro, o vocalista António Garcez, 

Álvaro Azevedo na bateria e os guitarristas Fernando Nascimento e Serginho. Todos os elementos haviam 

integrado outras bandas o que lhe proporcionou larga experiência no campo musical. O seu som caracteriza-se 

por uma mistura de hard rock com jazz, um pouco na linha de Gentle Giant. Sérgio Castro acabou por formar 

ainda os Trabalhadores do Comércio na altura do boom do rock português. Discografia: Festival/ Let Yourself 

Be (Single, Orfeu 1977); Little Story Of The Little Jimmy/ Quibble (Single, Orfeu, 1977); Come Hear The Band/ O 

Carcarejo da Galinha (Máxi-single, Orfeu, 1978); Faces (LP, Orfeu, 1979); Marijuana/ That Guitar (Single, Rádio 

Produções Europa, 1980); Danza (LP, Polygram, 1981).

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=391472652&albumID=292659&imageID=3741541#a=292659&i=1841499 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://a-trompa.net/sons-dispersos/sons-dispersosarte-oficio
http://www.geocities.com/vilardemouros1971/arteoficio.htm
http://a-trompa.net/videoclip/videoclipcontradiction-arte-oficio
http://www.novaguarda.pt/noticia.asp?idEdicao=171&id=10943&idSeccao=2256&Action=noticia
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As Good as Dead 
(Queluz; 1999 - 2001). 

Banda marcada pelos estilos psicadélico, trash, metal e new school hardcore. Juntaram-se a Everithing Went 

Black (membros de Ten Yard Fight, Bane, Himsa e Trial ) no lançamento do seu Split Cd pela editora Ataque 

Sonoro.

Fontes:
http://www.myspace.com/agadisrip
http://billy-news.blogspot.com

http://floydestudios.no.sapo.pt/portfolio.html

Aside
 (Lisboa; 2000 -)

Uma importante bandas portuguesas, formada por Daniel Neto, Daniel Dias, Hugo Pardal e David Arros, que 

lança em 2001 uma demo com quatro faixas, que fez com que a sua reputação se espalhasse rapidamente e 

com que os concertos se sucedessem, tocando do norte ao sul do país com uma passagem pelo estrangeiro 

(Holanda - Roterdão). Partilham palcos com variadíssimas bandas nacionais e estrangeiras (Easyway, July13, 

Primitive Reason, Zorg, Cool Hipnoise, Blasted Mechanism, Raise Kain (Holanda), Chillfactor (Holanda), 

G.A.S.Drummers (Espanha), A Common Ground (Alemanha), SchoolDrivers (Espanha)), entre outros. Em 2002 

participam em várias compilações internacionais importantes no movimento punk/hardcore/emo como “Bullet 

Magazine” (entre bandas como Jimmy Eat World, Aina, Satanic Surfers, As friends Rust, Grade, Over it, Good 

Riddance, etc...) “Know your neighbours” (Undeclinable, G.A.S.Drummers, Venerea, Stoned, Goblins, etc...), 

“Things could be worse” (Ten Foot Pole, Pulley, Venerea, Cigar, Sun eats hours, Lucky7, Last years hero, Closet 

Monster, etc...). Ainda em 2002 obtêm o patrocínio da marca DCSHOES e contam também com um videoclip. 

Em 2003 fazem parte da compilação OFFLINE lançada pela FNAC em parceria com o site www.123som.com 

com as 12 bandas mais votadas online - uma por cada mês (More Than a Thousand, This Isn’t Luxury, Sugar 

Baby Condoms, etc...). Em Novembro de 2003 lançam o seu álbum de estreia “Good Enough for Someone 

Else” pela editora canadiana FREEDUMB RECORDS e no mesmo mês fazem uma tour de 3 semanas no Canadá 

tocando com bandas como Catch 22 (EUA), BIG D AND THE KIDS TABLE (Boston-EUA), Boysnightout (Canadá), 

Grimskunk (Canadá), Bald Vulture (Canadá), entre outras. Em Janeiro 2004 contam com uma actuação em 

directo na TV e distribuição Japonesa pela editora CRJAPAN. Os Aside contam também com 2 músicas/versões 

gravadas a pedido das bandas UHF e DELFINS, os respectivos cd’s de tributo a estas bandas serão editados 

ainda neste ano 2004. Em Abril de 2004 a banda faz edição do seu álbum em Portugal pela editora Rastilho 

e distribuido pela Musica Activa. Também em Abril a banda fez uma digressão Europeia de 2 semanas a tocar 

em Países como Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, etc.… tocando com bandas como G.A.S. Drummers, Five 

Days Off, July Knives, A Common Ground, Amical, Twisted Minds, Seed ‘N Feed, On The Might of Princess, 

etc…

Discografia: Good Enough for Someone Else (cd, Freedumb Records, 2003)

Fontes:
http://www.rastilhorecords.com/rm_aside.htm

http://www.myspace.com/aside
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Assacínicos 
(Leiria; 2002 -)

banda composta por António Cova (voz), P.A. (guitarra), Portela (bateria), Mathieu (baixo) e Cyborg (teclados). 

A sua música mistura as melhores influências clássicas portuguesas com a irreverência Rock de uns Mão Morta. 

Em Setembro de 2002 gravam quatro temas de apresentação: “Abre-me a Porta Amor”, “Anos 70 à Tarde”, 

“Mata-me na Cama” e “Nem Que Morra”. Em Abril de 2003 tocam em Leiria, perante uma lotação esgotada, 

no âmbito do Fade In, Mostra Itenerante de Música de Leiria. Em Julho de 2003, ganham um Festival de 

Música em Braga, sendo os eleitos para tocar na Festa do Avante em Setembro´03. O álbum “Ninguém Sabe 

Mas tenho Medo...”, composto por 12 temas, fala-nos de vivências amarguradas, de histórias inacabadas, 

de miserabilismo social, de letras oníricas que nos remetem para um cenário tendencialmente misantropo. 

António Cova é a alma/voz dos Assacinicos, encarnando diferentes personagens em cada tema, contando-nos 

segredos, sussurando-nos ao ouvido aquilo que mais ninguém poderá ouvir. São os segredos, a linguagem 

singela, a fuga da exasperante realidade; tudo para tornar o som dos Assacínicos algo pessoal e intransmissível. 

Se liricamente a linguagem dos Assacínicos tem uma personalidade bem vincada, musicalmente o seu som 

mistura o melhor da atitude de uns Mão Morta, com a forma de cantar/expressão de José Afonso, embora a 

catalogação seja redutora. A língua escolhida para se expressarem só podia ser a portuguesa. 

Fontes:
http://www.myspace.com/assacinicos
http://www.rastilhorecords.com/rm_assacinicos.htm

At Freddy’s House 
(Braga; 2007 -)

banda composta por Fred (voz, guitarras, piano e hammond), Amir (baixo) e o mão morta Miguel Pedro 

(bateria). Editaram em 2009 “Lock” pela Área Extra, plataforma de edição on-line da Optimus Discos.

Discografia: Lock (mp3, Área Extra, 2009).

Fontes:
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zerolock-at-freddys-house
http://www.myspace.com/atfreddyshouse 
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AuAuFeioMau 
(Braga; 1981 – 1984) 

Antes dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal (voz) e José Salgado (aka Zé dos Eclipses, guitarra, composição) 

formam os AuAuFeioMau, por onde passaram vários jovens artistas. Pedro Maia, Zé Salgado e Miguel Pedro 

foram os principais. Este projecto aliava a música a outras formas de expressão artística como o teatro e a 

dança. 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/bateaulavoir.htm
http://www.mao-morta.org/biografia.htm

Azevedo Silva 
(Lisboa; 2006 -)

Vocalista e guitarrista dos Madcab, estreou o seu projecto a solo, em 2006, com a demo “Clarabóia” e a sua 

influência transversal é Zeca Afonso. Em 2007 lança “Tartaruga” formado por 11 faixas, cantadas em português, 

e gravadas por Filipe Grácio (guitarrista dos MadCab). “Autista” (2008), segundo disco de Azevedo Silva, é um 

exercício de tristeza, isolamento e quase solidão. Neste último trabalho o mundo é ensaiado numa guitarra 

acústica e outra amplificada, onde as faixas versam sobre personagens de amor e ódio. Todos os trabalhos são 

de edição da nova netlabel portuguesa Lástima, da qual é também membro fundador. Discografia: Clarabóia 

(EP, 2006); Tartaruga (Lástima, 2007); Autista (Lástima, 2008); Ao vivo na sociedade (2009).

Fontes:
http://www.lastima.net
http://www.myspace.com/projectoparalelo
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesazevedo-silva-em-5-sentidos



B
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Balla 
(Lisboa; 2000 -). 

Banda de pop alternativo marcado pela electrónica é formada por Armando Teixeira (voz), Paulo Souza 

(guitarra), Ricardo Vasconcelos (teclados), Tiago Dias (baixo) e Lito (bateria) em termos de apresentações ao 

vivo. As influências da banda passam por Roxy Music, Serge Gainsbourg, Jaques Brell, Tom Waits, Paolo Conte, 

Marvin Gaye, Leonard Cohen, Air, entre outros. A discografia da banda começa com “Balla” (2000/ Nortesul), 

“Le Jeu” (2003/Mob Music), e posteriormente “A grande mentira” (2006/ Chiado Records). O percurso de 

sucesso permitiu o lançamento a 31 de Março de 2008 de “Resumo 2000-2008” (Chiado Records e Sony-

BMG) que reúne temas dos álbuns anteriores a outros inéditos, bem como um EP com 5 remisturas,a que as 

pessoas terão acesso através de download. A banda é personificada em Armando Teixeira que já fez parte 

dos Ik Mux, Boris Ex-Machina e Da Weasel. Actualmente é membro dos Bizarra Locomotiva, Bulllet e Balla. 

Discografia: 2000 - Balla (CD; Nortesul); 2003 - Le Jeu (CD; Mob Music); 2006 - A grande mentira (CD; Chiado 

Records); 2008 – Resumo 2000-2008 (CD; Chiado Records/SONY BMG).

Fonte: http://img356.imageshack.us/i/armandoteixeirarq0.jpg/segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/ballaportugal
http://mp2000.no.sapo.pt/curios.htm#tj

Balladium 
(Coimbra; 1985 -1989) 

Os Balladium eram oriundos de Coimbra e concorreram à 2ª Edição do Concurso de Música Moderna 

Portuguesa no Rock Rendez Vous ocorrido em 1985. Dessa participação ficou o registo em disco numa das 

compilações editadas pela Dansa do Som. O grupo praticava um som pós punk e era liderado por Carlos 

Manso, músico já falecido. Inicialmente chamavam-se Balladium Canis (Cães Vadios em latim).

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/05/balladium.html



28

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Ban 
(Porto; 1981 – 1994). 

Inicialmente, o grupo apelidava-se de Bananas e queriam situar-se no espectro musical do ska. Em 1982 

ganharam o concurso Rock em Stock/7Up. Transformam-se em Ban e editam o mini-LP “Alma Dorida”: quatro 

temas originais num disco sem teclas, só com guitarra, voz, baixo e bateria. Destacam-se o tema-título e 

“Pantomina”. Em 1985 reaparecem na 3ª edição do Ciclo Novo Rock ao Vivo. Em Outubro de 1986 é lançado 

o máxi “Santa”, onde se começa a desenhar um perfi l mais pop para o grupo, acentuando-se essa tendência 

com a entrada de Ana Deus. Em Abril de 1988 é editado o álbum “Surrealizar” que detém três sucessos 

indiscutíveis: “Irreal Social”, “Encontro com Mr. Hyde” e “Num Filme Pop”. Em 1989 é lançado o álbum 

“Música Concreta” que inclui os temas “Excesso Aqui”, “Euforia” e “Dias Atlânticos”, entre outros. No início 

de 1991 é editado o disco “Mundo de Aventuras” que inclui temas como “Mal de sol” e “Displicente” 

(ambos com a voz de Ana Deus), “Rosa, Flor”, “Segredo” ou “Pá-rá- rá”. A formação mais estável do 

grupo era composta por: João Loureiro, Ana Deus, João Ferraz, Chico Monteiro e Paulo Faro. Discografi a: 

1988 - Surrealizar (LP, EMI); 1989 - Música Concreta (LP, EMI); 1991 - Mundo de Aventuras (LP, EMI); 1992 - 

Documento 83-86 (Compilação, EMI); 1994 - Num Filme Sempre Pop - O Melhor dos Ban (Compilação, EMI); 

1999 - Irreal Social - Colecção Caravela (Compilação, EMI). Singles e máxis: 1983 - Identidade/Virgens-Impulsos 

(Single, EMI); 1984 - Alma Dorida (Mini-LP, EMI); 1986 - Santa (Máxi, EMI); 1988 - Irreal Social (Remix) (Máxi, 

EMI); 1988 - Encontro com Mr. Hyde/Era Uma Vez (Single, EMI); 1991 - Mundo de Aventuras (Remix) (Máxi, 

EMI). Compilações: O Melhor Do Pop Português 1985-90 (CD, EMI-VC, 2005), O Melhor do Rock Português 

1980-1989 (CD, Farol, 2007). 

Fonte: http://a-trompa.net/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/ban.htm
http://profi le.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofi le&friendid=373697549
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Banda Zé Ninguém 
(Famalicão, Braga; 2000 - ) 

Esta é uma banda de punk rock formada por O emigrante na guitarra e Pato na bateria. Contam com a 

participação de muitos outros elementos apesar de não fazerem parte, Aliam uma sonoridade punk rock com 

ska acompanhados de muita diversão e boa disposição tanto ao nível do conteúdo das letras como em situação 

de concerto. Discografia: Já Perdi o Comboio (Maquete, 2001); Mais vale dormir uma hora a mais do que uma 

hora a menos! (LP, 2007); Bovinae delirious (EP, 2008); 9 anos a virar frangos (LP, 2010).

Fontes:                              

http://a-trompa.net/custo-zero/9-anos-a-virar-frangos-banda-ze-ninguem/print/ http://www.myspace.com/
bandazeninguem

Bastardos do Cardeal 
(Viseu; 1985 - 1990). 

No início de 1985 aparecem referidos no jornal BLITZ. Em Julho tocam em Aveiro no Festival Agitarte. Em 1986, 

o tema “Aranha” é incluído na colectânea “Divergências” onde figuravam bandas como Mler Ife Dada, Pop 

Dell’Arte e Jovem Guarda. O Zé Valor  entra para o grupo em Setembro de 1988, após a saída do guitarrista 

que se mudara de Viseu para Lisboa. Tinha uma velha guitarra portuguesa que não sabia tocar, e com a 

qual se apresentou (devidamente electrificada à sua maneira), sendo talvez a melhor coisa que aconteceu à 

banda, pois operou nela a transformação sonora que era necessária, fazendo-a emergir duma adolescência 

que tardava em acabar. Em 1989 participaram no 9º aniversário do Rock Rendez Vous. “Esta Vontade De 

Morrer” foi considerado um dos melhores temas dos anos 80. Mais recentemente “Aranha” foi incluído numa 

compilação brasileira. Alguns dos elementos que passaram pelo grupo são Morgadinho, Vaz Patto e José Valor. 

Quando o Zé Valor saiu dos Bastardos não parou e pôs em marcha o projecto CPRB (Centro Pesquisas Ruído 

Branco) que teve uma maqueta em 1989. Também fez parte dos Lucretia Divina. Em Junho de 1990 José Valor 

(sintetizador, samplers, caixa de ritmos) e Vaz Patto (guitarra), mais Ângelo Almeida formaram os Major Alvega.

 

Fontes:
http://a-trompa.net/?s=bastardos+do+cardeal
http://anos80.no.sapo.pt/bastardosdocardeal.htm
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Bateau Lavoir 
(Braga, 1981 - 1989). 

Grupo formado por Zé Luís (voz e baixo), Miguel Pedro (bateria e voz), João P. Fiúza (filiscorne e trompete), Zé 

Eduardo (teclas e voz) e Bula (guitarra). Miguel Pedro começou por ser vocalista nos WC. O grupo, formado 

em 1981, conseguiu chegar à final do festival “Só Rock” que se realizou em Coimbra. Ainda em 1981 passou 

para a bateria e fundou os AuAuFeioMau, conjuntamente com Adolfo Luxúria Canibal. Em 1982 gravam o 

single “Domingos de Manhã” para a editora Rotação. O disco é editado como Sub-Verso, nome escolhido por 

António Sérgio. Em 1983, Miguel Pedro, o irmão Zé Luís e Bula mudam de nome para Bateau Lavoir - nome 

do estúdio de Picasso que viu nascer o movimento cubista. Os Bateau Lavoir concorrem ao 1º Concurso do 

Rock Rendez Vous, em 1984, mas não são apurados. Os Auaufeiomau acabaram nesse ano e no final de 1984 

começam os Mão Morta. Os Bateau Lavoir participaram também no 3º concurso do Rock Rendez Vous (1986). 

Concurso que revelou igualmente os RongWrong e Mão Morta. De âmbito internacional, fazem a primeira 

parte do concerto dos britânicos Echo & Bunnymen. Em 1987, Miguel Pedro juntou-se a Manuel Leite e formou 

os Humpty Dumpty. Os Bateau Lavoir participaram na primeira compilação “À Sombra de Deus”, editada em 

1989, com o tema “Até Um Dia”. O grupo terminou dois anos depois. Actaualmente Miguel Pedro continua 

nos Mão Morta (desde 1984), Zé Luís está ligado à música tradicional galega, Bula é técnico de som e tanto 

Miguel Pedro como Bula gravaram um disco com a banda Mundo Cão.

Fonte: http://anos80.no.sapo.pt/bateaulavoir.htm segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fonte: http://a-trompa.net/2004/10m segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/bateaulavoir.htm
http://a-trompa.net/2004/10
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Beatnicks 
(Lisboa; 1965 – 1984)

Os Beatnicks tocaram durante as décadas de 60, 70 e 80. Com diferentes formações e orientados por diferentes 

estilos de música, os Beatnicks começaram em 1965. De inicio não conseguiram obter grande projecção. 

Numa segunda fase, em 1971, a banda passou a ser formada por Ribeiro, Rui Pipas, Mário Ceia e José Diogo. 

Tocaram no Festival de Vilar de Mouros e em Vigo. Gravam um EP “Christine Goes To Town”, ao qual se junta 

mais tarde “Little School Baby” e “Sing it Along”. Nesta fase, o grupo está próximo das tendências hardrock. 

Posteriormente entra para a banda Jorge Casanova e Helena Águas (mais tarde conhecida por Lena D’Água). 

O grupo actuava sobretudo em bailes de finalistas. Chegaram a tocar junto de nomes como Tantra, Hosanna, 

Psico, Arte & Ofício e WaveBand. Em 1978, Lena abandona o grupo e este entra em colapso. Alguns anos 

depois o grupo grava ainda “Aspectos Humanos”, álbum que demonstrou uma certa desactualização das 

banda perante as tendências que se faziam sentir no momento em Portugal. 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=439529722&albumID=323572&imageID=4854823 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.myspace.com/beatnicks71
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Belle Chase Hotel 
(Coimbra; 1995 - 2000). 

O grupo de Coimbra era formado por Antoine Pimentel (Bateria), Filipa (Violino), João Baptista (Baixo), J.P. 

Simões (Voz), Luis Pedro (Piano, Bandolim, Acordeon), Marco (Saxofone), Pedro Renato (Guitarras), Raquel 

Ralha (Voz) e Sérgio Costa (Guitarra e Flauta Transversal). Começaram por conquistar a opinião da crítica com o 

seu espectáculo no Festival de Paredes de Coura e depois assinaram uma série de preenchidos concertos antes 

dos trabalhos de finalização do seu primeiro disco que esteve para ser lançado pela Lux Records.Contudo, 

“Fossanova” foi editado pela Nortesul. Esse primeiro álbum foi alvo de uma reedição onde se acrescentou um 

segundo CD que além de versões de “Telephone Call From Istanbul” de Tom Waits e “Goldfinger” de John 

Barry ainda incluía remisturas a cargo do próprio grupo, dos Arkham Hi-Fi e de Alex FX. Foi também lançada a 

edição em vinil de “Fossanova” (edição limitada em vinil duplo, individualmente numerada de 001 a 500) com 

um grafismo completamente diferente do CD e algumas diferenças no alinhamento. Um memorável concerto 

na recta final de 1999 que teve lugar na Aula Magna em Lisboa completou o ciclo de apresentações do seu 

primeiro disco.No início de 2000, JP Simões e companhia entraram em estúdio para gravar o álbum “La Toilette 

des Etoiles” (Nortesul), registado nos Estúdios de Paço de Arcos da Valentim de Carvalho, com produção de 

Joe Gore, um músico e produtor que trabalhou com nomes como Tom Waits ou PJ Harvey. O segundo disco 

apresentava algumas mudanças em relação ao disco de estreia. Além do francês, presente no tema título, e 

do português de “São Paulo 451”, o grupo voltou a investir no inglês e numa série de instrumentais, como o 

fabuloso “Evil Rock” onde se evoca o espírito de “Pulp Fiction” e onde JP Simões “toca” um saxofone recém-

comprado. Outras canções exploram um imaginário onde a Broadway, o cabaret, o songwriting clássico e um 

sentido lírico muito próprio se cruzam. No concerto de 29 de Novembro de 2000 no TAGV, em Coimbra, os 

Belle Chase Hotel apresentaram a versão de “I Love You But I Don’t Need You” de Momus. O tema foi gravado 

durante as sessões de gravação de “Donzela Diesel” incluido no disco de tributo a Rui Veloso. Depois entraram 

numa extensa digressão que durou até Novembro de 2001 e culminou com os espectáculos no Teatro Maria 

Matos em Lisboa e Teatro Sá da Bandeira no Porto, pelo meio houve ainda tempo para compor e gravar as 

bandas sonoras de três curtas metragens de Charles Bowers (para o Festival de Curtas Metragens de Vila do 

Conde). O ano de 2002 marcou o regresso aos estúdios para a gravação do original “O Golo 451” para a 

compilação “CD Não Oficial do Mundial 2002”, mas serviu também para que projectos paralelos aos BCH 

fossem levados a bom porto. Assim, Pedro Renato (na companhia de Raquel Ralha, Luís Pedro Madeira e Pedro 

Pinto) gravou a banda sonora do filme “Esquece Tudo O Que Te Disse” de António Ferreira sob a designação de 

Azembla’s Quartet. Do outro lado, JP Simões e o multi-instrumentista Sérgio Costa escreveram e compuseram a 

“Ópera do Falhado”.Antes de entrarem em estúdio para gravarem o terceiro álbum de originais, os Belle Chase 

Hotel aceitaram o desafio de preparar um espectáculo diferente para integrar a programação de Coimbra 

Capital Nacional da Cultura 2003. JP Simões e companhia encontraram num grupo de fados, O Quinteto de 

Coimbra, os parceiros ideais para alargar o universo estético do grupo, que vai do tango à música ‘lounge’, 

do imaginário da Broadway e cabaret ao jazz e à soul, criando assim, uma simbiose perfeita com a sonoridade 

única da guitarra de Coimbra, o que resultou no espectáculo “Mondego Chase” apresentado nos dias 13 e 

14 de Março de 2003 no Teatro Académico de Gil Vicente. O grupo parecia ter terminado com Paulo Renato a 

continuar com o projecto Azembla’s Quartet e com a produção de nomes como Maria de Vasconcelos e Danae 

e J.P. Simões a editar um disco com os Quarteto Tati, em colaboração com Sérgio Costa, e com o disco a solo 

“1970”. Em Abril de 2007, Pedro Renato revela que estão a preparar o seu 3º disco e que procuram um novo 

cantor.

Fontes:
http://www.portugalnet.pt/pnet/grupos.asp?id_categoria=2117
http://a-trompa.net/figuras/171/
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Bernardo Deviln 
(Lisboa; 2005 -). 

Bernardo Devlin foi co-fundador dos Osso Exótico, projecto experimental que marcou os anos 90 em Portugal. 

Actualmente, desenvolve uma carreira a solo onde continua a explorar vias de múltiplos cruzamentos entre 

a electrónica minimal e o rock. Trata-se de um projecto alternativo e experimental que já trouxe à luz os 

seguintes trabalhos discográficos: World Freehold, Ananana, 1994, em colaboração com o saxofonista Oliver 

Vogt; Albedo, Ananana, 1997; Circa 1999 (9 Implosões), ExtremOcidente, 2003; Ágio, Sinal 26, NAU, 2008.

Fontes:
http://www. myspace.com/bernardodevlin
http://a-trompa.net/chapa-7/chapa-7agio-bernardo-devlin
AFONSO, Victor (2004) - Bernardo Devlin. Implosões criativas. Mondo Bizarre. (Mondo Bizarre # 18) Março de 
2004. ISBN: 972-750-841-3.
DINIS, Rui (2007) - Compilação LIVRE TRÂNSITO|Setembro ’07 – 1. A Trompa. (domingo, Outubro 07, 2007) 
[em linha]. Disponível em http://atrompa.blogspot.com. [Consult. 15 de Março de 2009].
http://a-trompa.net/olhares/olharesagio-bernardo-devlin

B Fachada 
(Cascais; 2006 -). 

Bernardo Fachada, “artesão pop de canções transviadas”, começou a dar que falar antes ainda da edição 

de “Viola Braguesa”, já na recta final de 2008. Mas foi a sua estreia na editora independente FlorCaveira, 

que colocou o trovador de Cascais no centro das atenções, tornando o primeiro longa duração, “Um Fim de 

Semana no Pónei Dourado”, num dos discos mais aguardados do 2009 português. Este trabalho explora várias 

linguagens musicais, do jazz à música tradicional portuguesa (estreou em Janeiro de 2009 o documentário 

“B Fachada – Tradição Oral Contemporânea”). Este músico e cantor começou por estudar violino aos sete 

anos, entrou mais tarde para o Instituto Gregoriano de Lisboa, e, aos 18 anos, ingressa no Hot Clube de 

Portugal, tendo estudado jazz durante um ano, antes de ingressar na pop: “Primeiro comecei a aprender bossa 

nova, e depois a fazer uma espécie de piadas que fui apurando até se tornarem canções.”. Juntamente com 

Jorge Cruz (também da FlorCaveira), na guitarra e voz, Bernardo Barata, no baixo, João Pinheiro na bateria, 

e João Gil, nos teclados, formou a banda “Diabo na Cruz”, onde canta e toca braguesa. B Fachada é um 

multi-instrumentista virtuoso: do piano à guitarra, passando pela viola braguesa e pelo trompete vocal (voz, 

viola braguesa, guitarras várias, teclados vários, percussões várias, programações, palmas e outros). Define-se 

como pop, e tem como referências “Debussy, o impressionista; Zappa, o feio; Tom Waits, o ainda mais feio; 

João Gilberto, o do mau feitio; Ben Allison, o compositor; Walter Benjamin, o amigo; Goodbye Toulouse, o 

mito; Samuel Úria, o passarinho”. Discografia: Um fim-de-semana no Pónei Dourado (LP, FlorCaveira, 2009); 

Viola Braguesa (EP, FlorCaveira, 2008); B sings the Lusitanian Blues (EP, Merzbau); Até toboso (EP, Merzbau, 

2007); Compilações: Novos Talentos (Fnac , 2009); CD2-09 Monogamia - AROUND THE WORLD with My Little 

Pony vol.2 - abril.2009 - Spoon Train Audio CDR007 (Noruega, 2009); A FlorCaveira Apresenta o Advento 

(FlorCaveira, 2008).

Fontes:
http://www.blitz.pt
http://www.myspace.com/bfachada

http://www.myspace.com/florcaveira



34

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Big Fat Mamma 
(Braga; 1995 – 2003). 

Os Big Fat Mamma é composto por Budda (Guitarras, Coros), Maconha (Bateria, Coros), Radjid (Saxofone, 

Coros), Nico (Percussão, Coros), Frade (Baixo, Coros), Alex (Voz), Pê Jota (Flauta, Coros) e Filk (Trompete). O 

objectivo do grupo era levar o máximo de pessoas à “T-Fiction”, que é o nome do espaço imaterial, alcançado 

em simultâneo por todos os elementos dos Big Fat Mamma, sempre que tocam; espécie de espaço de recriação 

criado para a fruição musical. Esse objectivo é levado a cabo pelo “Free”, nome que a banda dá ao som 

que criou, fruto das influências que cruzam o funk, o reggae, o jazz, a bossa nova, o rock, o blues e a salsa. 

Participaram na final do Concurso de Música Moderna Rock in Bracara, levando-os à colaboração no CD “Rock 

in Bracara” com o tema “Alcoholic Blues”, editado em Março de 1997. Foram também responsáveis pela 

composição e interpretação ao vivo, da banda sonora do espectáculo: “Maticapú-Sonho Numa Noite de Braga” 

o que os levou a actuar em diversos palcos do nosso país, nomeadamente ao Teatro Garcia de Resende (Évora), 

Teatro da Trindade (Lisboa), Teatro Circo (Braga), Auditório da Universidade do Minho (Guimarães), entre 

outros. Participaram ainda num intercâmbio tri-nacional em França, a convite da Associação francesa Culture 

et Liberté para representar Portugal, com mais duas bandas, uma francesa e uma alemã. O grupo realizou 

três actuações em território francês. Na sucessão dos ensaios com instrumentos de percussão compuseram 

um tema que interpretaram ao vivo na gala “O Minhoto” no dia 2 de Março de 1998, acompanhando a 

companhia de dança Dax Jazz. Foram ainda os vencedores do 3º Festival de Música Moderna de Gondomar e 

do Termómetro Unplugged de 1998. Na sequência da vitória no Termómetro Unplugged, o tema “Mr. Knows 

It All” é incluído no CD da revista Promúsica. Em 2002 participam na compilação “Mundial 2002 - CD Não 

Oficial” com o tema “Jogo de Bola”.

Discografia: Parece Dificil (CD, Universal, 2003); Compilações: Rock in Bracara [1997] - Alcoholic Blues; On [] - 

Free Power; Mundial 2002 CD Não Oficial [2002] - Jogo de Bola.

Fontes:
www.sinfonias.org
http://a-trompa.net/cassete/t-fiction-big-fat-mamma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Fat_Mamma
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Bizarra Locomotiva 
(Lisboa; 1993 -). 

recursores do Metal Industrial / Electrónico no nosso pais, os Bizarra Locomotiva ocupam hoje um lugar 

confortável no panorama musical português. A sua história remonta a 1993, quando Armando Teixeira (voz e 

maquinaria) e Rui Sidónio (voz) formam uma banda com vista a participar no Concurso de Musica Moderna da 

Câmara Municipal de Lisboa, um evento importante, de âmbito nacional, que já havia dado a conhecer grandes 

talentos. Esse seria também o caso dos Bizarra Locomotiva que, vencendo o concurso vêem as portas abrirem-

se e participam no conceituado festival francês Printemps de Bourges, ao qual regressam em 1994. Miguel 

Fonseca (guitarra, ex-Thormentor, ex-Braindead, mais tarde também nos Mofo) vem, entretanto, reforçar o 

line-up, contribuindo decisivamente para o crescimento do colectivo. O ano de 1994 revela-se profícuo em 

lançamentos: Abril o mês escolhido para o álbum de estreia, homónimo (Symbiose Records), sucedido, em 

Novembro, por “First Crime, Then Live” (Symbiose Records). O disco estava organizado em duas partes, uma 

gravada em estúdio e cantada em inglês, e a outra gravada ao vivo em França e vocalizada em português. Após 

participarem na 7ª Bienal de Jovens Criadores da Europa Mediterrânica, os Bizarra Locomotiva empreendem 

uma bem sucedida tournée nacional. O expoente máximo no que aos espectáculos ao vivo diz respeito 

surge em Agosto de 1997, quando actuam no Festival Sudoeste, no âmbito da promoção ao EP “Fear Now” 

(1996/ Symbiose Records), a par de bandas como os Marilyn Manson. “Bestiário” (1998; Symbiose Records) 

constitui o album-paradigma do grupo, o disco evidencia uma abrangência musical mais ampla, acolhendo 

novos ambientes e sonoridades. A vertente estética assume, de igual modo, sofre importância acrescida: o 

conceito lírico e musical transposto para o palco, no qual Rui Sidónio sai do interior de um “casulo”, na 

abertura dos espectáculos, simbolizando o nascimento da Besta. Em 2002, regressam com Homem Máquina 

(MetroDiscos), um novo CD conceptual que, de algum modo, dá continuidade ao anterior. A par do álbum, 

um novo conceito estético e de espectáculo é elaborado, desta feita envergando a banda fatos que simbolizam 

o Homem Maquina. Com o ano de 2004 a chegar ao fim, a Bizarra Locomotiva entra em mais uma estação, 

num regresso a sonoridades mais cruas que tinham sido intencionalmente negligenciadas no anterior registo 

assumindo o fim de um ciclo de discos temáticos. Nesta nova paragem ferroviária os gritos regressaram quase 

em omnipresença. “Ódio” (2004; MetroDiscos/Blitz), o 1º trabalho gravado pela formação actual, que já tinha 

estado em palco a promover o anterior “Homem Máquina” e onde o papel de compositor musical principal 

e produtor passa para as mãos de Miguel Fonseca e as líricas para Rui Sidónio. A formação actual da banda 

compõe-se por Rui Sidónio (voz), Miguel Fonseca (guitarra), BJ (máquinas) e Rui Berton (bateria).  

Fontes:
http://www.bizarralocomotiva.com
http://www.myspace.com/bizarralocomotiva
http://a-trompa.net/notas-soltas/notas-soltasnovos-sons-de-bizarra-locomotiva
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Blacksunrise 
(Alhandra; 2004 -). 

São uma das bandas que mais interesse suscitaram na crítica especializada em 2004 pela sua qualidade musical 

e pelos seus concertos. O interesse da Rastilho nesta banda surgiu quando José Rodrigues (director da Loud 

e colaborador do Blitz) descreveu os Blacksunrise - na sua introdução a um número da Loud - como uma 

das grandes pérolas do underground nacional. Estávamos em Outubro em 2004 quando nos chega às mãos 

“The Azrael”, album de estreia desta banda de Alhandra, com edição da espanhola Conviction Records. 

“The Azrael” mostra uma banda incrivelmente jovem (com uma média de idades a rondar os 20 anos) em 8 

temas de um Metal-Thrashcore verdadeiramente destruidor, que bebe as melhores influências na emergente 

cena Metalcore internacional. Nomes como At The Gates, The Haunted, Converge, Dillinger Escape Plan, All 

Out War, Cataract, Darkest Hour e Mastodon são certamente influências sonoras que os Blacksunrise trilham 

em “The Azrael”. A isto, os Blacksunrise juntam uma consciência crítica bem patente nas suas letras, uma 

produção de nível superior (créditos a cargo dos Crossover Studios e Zé Pedro Sarrufo (Trinta&Um) e uma 

exímia capacidade vocal/instrumental.

Fonte: http://www.myspace.com/blacksunriseband segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.blacksunrise.pt.vu
http://www.myspace.com/blacksunriseband
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Blasfema 
(Lisboa; 2006 -) -

 A banda é formada por Tiago Amaro (voz, guitarra e teclas), Fábio Jevelim (voz e guitarra), David Pessoa 

(baixo) e Rui Lourenço (bateria). O som deles caracteriza-se por electro-rock e pop. Em 2008 gravaram o EP 

“BLSFM” produzido por Rui Maia dos X-Wife. 

Fonte: http://a-trompa.net/novidades/novidadesblsfm-blasfemea/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/novidades/novidadesblsfm-blasfemea/
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Blasted Mechanism 
(Lisboa; 1995 -). 

O surgimento desta banda que genericamente é catalogada como rock alternativo deu-se através de 

Valdjiu e Karkov. Auto-definem-se como um projecto artístico de música tocada por seres de outro mundo. 

Sobressaem-se do panorama musical pela sua imagem forte extragavante e por uma música caracterizada 

pela fusão de músicas do mundo, incorporando elementos tradicionais de vários. São conhecidos também por 

inventarem e construírem alguns dos instrumentos que utilizam como a Kalachakra a qual vai buscar alguma 

inspiração à cultura oriental. No que respeita à discografia, o seu primeiro albém é “Balayhashi” (1998), ao 

qual se seguem “Plasma” (1999), “Mix 00” (2000), “Namaste” (2003), “Avatara” (2005) e “Sound in Light” 

(2007/ Toolateman). Este último álbum assume um formato inovador, o de CD multimédia, permitindo uma 

hiperligação onde é possível fazer download de um outro álbum, este em formato digital mp3, com 10 faixas, 

intitulado “Light in Sound”. Neste trabalho a banda contou com a participação de vários convidados especiais, 

nacionais e internacionais, como António Chaínho, Rao Kyao, Macaco (ES), Transglobal Underground (UK), 

Nidi D’arac (IT), Gaia Beat(PT) e a Kumpania Algazarra. O seu percurso está marcado por várias nomeações 

para os MTV Music Awards. A 6 de Fevereiro de 2008 a banda anunciou através de uma newsletter que 

Karkov, o vocalista até então, abandonou os Blasted Mechanism, entrando para o seu lugar Pedro Lousada, 

que pertenceu aos zedisaneonlight, com o nome Guitshu. A banda anunciou também nesta mesma newsletter 

que já se encontra a trabalhar num novo álbum com data de lançamento apontada para o início de 2009 e que 

está a terminar um novo single já com a participação do novo vocalista e de Marcelo D2. Relativamente a ex-

integrantes, para além de Karkov, registam-se também Miguel Cardona (guitarra), Salvatori Tiliba (didgeridoo) 

e Castora (percussão). Actualmente a banda é fromada por Guitshu (voz), Valdjiu (bambuleco, kalachakra), Ary 

(baixo), Syncron Fred Stone (Bateria), Winga (percussão) e Zymon (guitarra eléctrica, sitara eléctrica, teclado).  

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Fontes: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blasted_Mechanism
http://www.blastedmechanism.com/
http://www.myspace.com/BlastedMechanism
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Black Bombaim 
(Barcelos; 2007 -). 

São um trio de stoner rock instrumental formado por Ricardo (guitarra), Tojo (Baixo) e Senra (bateria). À mistura 

com o stoner rock da banda, estão membros de fuzz rock e rock psicadélico, influenciado por bandas como 

Earthless, Karma To Burn, Dead Meadow ou Sleep. Nascidos em Barcelos, rapidamente criaram rumor no 

panorama musical da música moderna e independente portuguesa, com concertos únicos em que o campo 

da música instrumental é explorado no seu todo com intensos riffs stoner. Depois da excelente recepção à 

maqueta de estreia da banda – que incluía uma faixa com a voz a cargo de João Pimenta (Green Machine) – por 

parte da imprensa musical nacional (foi considerada a segunda melhor maqueta de 2007, segundo o portal A 

Trompa), a banda volta em Março de 2009 com um novo disco que já dá frutos internacionais, antes mesmo 

de ter saído, com a inclusão do tema “68’Camaro” na oitava compilação do portal de divulgação musical 

Stoner-Rock.com. Enquanto preparam a edição do seu primeiro longa-duração, este power-trio testa já ao vivo 

os temas que o compõem. Este disco de estreia foi gravado nos Estúdios Oops!, em Barcelos, com o produtor 

José Arantes (que também trabalhou com Green Machine, La La La Ressonance, Peixe-Avião,…), tendo sido 

masterizado durante o Verão por John Golden nos Golden Studios, conhecido pela masterização de trabalhos 

de bandas como Sonic Youth, Pelican, Comets On Fire ou Neurosis. Este disco homónimo será lançado pela 

Lovers&Lollypops Records e da Sonic Infusion Records. Há ainda a intenção para a edição de um vinil de 12” 

com saída planeada para o Verão. 

Fonte: http://www.myspace.com/blackbombaim segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/blackbombaim
BODYSPACE (2009) - Black Bombaim apresentam EP de estreia no Maus Hábitos. Bodyspace. (05 de Março 
de 2009) [em linha]. Disponível em http://www.bodyspace.net/noticia.php?id=556. [Consult. 15 de Março de 
2009].
DINIS, Rui (2007) - Compilação LIVRE TRÂNSITO|Setembro ’07 – 1. A Trompa. (domingo, Outubro 07, 2007) 
[em linha]. Disponível em http://atrompa.blogspot.com. [Consult. 15 de Março de 2009].
DINIS, Rui (2007) - MAQUETAS|”Demo” - Black Bombaim. A Trompa. (quarta-feira, Setembro 12, 2007) [em 
linha]. Disponível em http://atrompa.blogspot.com. [Consult. 15 de Março de 2009].
FORTE, André (2008) - O Surgir do Stoner Português: Entrevista a Black Bombaim. Ponto Alternativo (23-
Nov-2008) [em linha]. Disponível em http://pontoalternativo.mmm-frutas.pt/index.php/Portugal/O-Surgir-do-
Stoner-Portugues-Entrevista-a-Black-Bombaim.html. [Consult. 15 de Março de 2009].
KASTRUS BAR (2009) - Black Bombaim  +  The Glockenwise. Kastrus Bar. segunda-feira, 16 de Março de 2009 
18:58 [em linha]. Disponível em Kastrus <geral@kastrus-bar.com>. [Consult. 16 de Março de 2009].
SOARES, Luís (2009) - Black Bombaim apresentam EP homónimo no Porto. Rascunho. (06.03.2009) [em linha]. 
Disponível em http://www.rascunho.net/artigo.php?id=2453. [Consult. 15 de Março de 2009].
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Blind Charge 
(Porto, 2002 -) - 

Banda formada por Pedro Ferraz (voz); Telmo Martins (guitarra); Márcio Pereira (baixo); Daniel Ferreira (bateria). 

Apresentam um rock alternativo explosivo e energético. Discografia: Random Chaos (EP, Corpos Editora); 

Pieces of a Black Box” (EP, Poison Tree Records, 2009).

Fontes:
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesblind-charge-em-5-sentidos-1
http://www.myspace.com/blindcharge
http://www.facebook.com/pages/Blind-Charge/49145071233

Blind Zero 
(Porto; 1994)
Banda portuguesa de rock alternativo, que canta em inglês e é formada por: Miguel Guedes (voz), Vasco 
Espinheira (guitarra), Nuxo Espinheira (baixo), Pedro Guedes (bateria), Pedro Vidal (guitarra) e Miguel 
Ferreira (teclado). O seu primeiro EP “Recognize” (1995) esgotou em apenas nove dias e tornou-se uma 
peça de colecção. O álbum “Trigger” (1995), primeiro trabalho de originais, produzido por Ronnie S. 
Champagne, um produtor de Los Angeles que havia trabalhado com bandas como Jane´s Addiction, Alice 
in Chains, Remy Zero e Deconstruction, foi o primeiro disco de Rock de uma banda portuguesa a atingir 
o galardão de disco de ouro. O ano de 1996 revelaria uns novos Blind Zero: “Flexogravity” (EP), um disco 
com muito de experimental e de fusão, partilhado com a banda de Hip-Hop Mind da Gap; Rock, Hip-Hop, 
Industrial, Trip-Hop, Cabaret. Esta junção, surpreendente e inovadora para muitos, foi reconhecida como 
o EP do ano. Era altura para um formato mais acústico. “Transradio”, um dos primeiros Enhanced CD (CD 
Extra) europeus, traz-nos o lado mais introspectivo dos Blind Zero, conjuntamente com muito material 
interactivo, sendo gravado ao vivo na Antena 3. Meses mais tarde, foram convidados para participarem no 
SCYPE (“Song Contest for Youth Programs in Europe”), festival que reúne bandas de todo o continente 
europeu. Gravando propositadamente um novo original (My House), ganharam o concurso. Dois anos 
após a edição do seu primeiro álbum, os Blind Zero começam as sessões que resultariam em “Redcoast” 
(1997). Este novo disco foi produzido por Michael Vail Blum (produtor norte americano que já havia 
deixado a sua marca em bandas e artistas como os Suicidal Tendencies, Madonna, Roxy Music, 3T, Tura 
Satana, Goo Goo Dolls, Jewel). “Redcoast” foi masterizado nos estúdios da Sony Music/New York por Mark 
Wilder, recentemente galardoado com um Grammy Award. Em 1998, depois de “Redcoast”, gravaram 
com Mário Caldato o tema The Wire. Conhecido por produzir artistas como: Beck, Beastie Boys, Money 
Mark, emprestou os seus créditos ao projecto Tejo Beat (98), disco que reuniu algumas das mais relevantes 
bandas do meio musical português num único e irrepetível trabalho de originais. Em 1999, os Blind Zero 
passam grande do tempo a escrever novas canções para o seu terceiro trabalho de longa duração. Em 2000, 
resolvem entrar em estúdio para gravar One Silent Accident. Neste disco, trabalharam com o produtor 
nova-iorquino Don Fleming (Sonic Youth, Hole, Posies, Screaming Trees, Teenage Fan Club, Gumball, Alice 
Cooper...). Os Blind Zero escolheram o mês de Janeiro de 2003 para o início das sessões de gravação do 
seu novo disco de originais. A “Way to Bleed your Lover”, com produção de Mário Barreiros (Clã, Ornatos 
Violeta, Pedro Abrunhosa, entre outros), marca a entrada de um novo elemento para a banda, Miguel 
Ferreira. Com participações de Jorge Palma e Dana Colley (Twinmen/ex-Morphine), este disco é o reflexo 
de um novo momento. Um novo imaginário, atitude e um enorme passo em frente na direcção do que 
de mais profundo se pode resgatar da melhor tradição de escrita de canções.  Em Maio, os Blind Zero são 
convidados pela MTV para realizar, em Milão, um “MTV Live”. A transmissão deste concerto teve honras 
de abertura no lançamento da MTV Portugal. Depois de muitos concertos em grandes espaços (onde se 
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destaca o memorável concerto do Festival Sudoeste, com a presença em palco de Jorge Palma), os Blind 
Zero encetam a Tour de Force, uma Tour em pequenos espaços pelas dezoito capitais de distrito do País, 
reinventando todo um circuito que se encontrava aparentemente adormecido. Quase no fim do ano, na 
cerimónia de entrega de prémios do MTV Europe Music Awards 2003, realizada em Edimburgo, os Blind 
Zero vencem a categoria “Best Portuguese Act”. Foi a primeira vez que a MTV atribuiu um prémio a uma 
banda portuguesa. Em Dezembro, “A Way to Bleed your Lover” foi considerado o disco do ano por parte 
da imprensa especializada. Os Blind Zero foram, também, eleitos a melhor banda ao vivo do ano. O ano 
de 2005 é o ano de “The night before and a new day”, mais uma vez galardoado como melhor albúm 
português do ano. O reconhecimento desta dbanda portuguesa passa também pelo uso das suas múesicas 
por marcas internacionais como a FIAT, Ray-Ban, Sony e Creative Labs, esta ultiima no ançamento do leitor 
de mp3 Micro Zen. Em 2006 encetam uma nova tour por pequenas salas e auditórios cujo sucesso leva à 
gravação de um best off das actuações ao vivo a que dão o título de “Time Machine” (2007/ Universal)

Fonte: http://blitz.aeiou.pt/iv/0/175/307/4be40470.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blind_Zero
http://www.myspace.com/blindzeromusic
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Blood Safari 
(Londres; 2005 - 2007). 

Sendo sobejamente conhecidos os projectos que surgiram após o desmembramento dos Tédio Boys e cujos 

nomes têm sido invariavelmente associados à lembrança da formação «mãe» (Parkinsons, Wraygunn, 

Bunnyranch, d3o...), os Blood Safari revelam-se já os «netos» dessa colheita que se tem revelado prolífera. 

The Blood Safari é novo projecto de Victor Tropedo (guitarra e voz) e Pedro Xau (guitarra e baixo) dos extintos 

The Parkinsons. Nesta banda com morada em Inglaterra, o duo português é acompanhado por Charli Fink nas 

vozes (que desempenhava o mesmo papel nos Penthouse) e Glen Chapman na bateria (passou pelos Police 

And Thieves e Black Time). O seu primeiro EP “Blood Safari”é lançado em 2006, em vinil de 7’’numa edição 

limitada de 500 exemplares a cargo da Rastilho Records e mostra músicas directas e sem grandes artefactos 

e uma atitude 100% punk. Aliás, são referências assumidas de ste projecto bandas como os Cramps ou os 

Gun Club e estilos como o rockabilly dos anos 50, a country music ou o garage. 2006 - The Blood Safari (CD; 

Rastilho Records); 2007 - Dead Rodeo (CD; Rastilho Records).

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Fontes: 
http://santosdacasa.blogspot.com/2006/02/blood-safari-blood-safari-rastilho.html
http://www.bodyspace.net/album.php?album_id=611
http://www.myspace.com/bloodsafari
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Bodhi 
(Coimbra; 1995 - 2001)

A banda, formada por Paulo Jacob, deu os primeiros passos em finais de 1995, participando no primeiro 

festival “Sempre no ar”, promovido pela Rádio Universidade de Coimbra (RUC).

A gravação de uma maqueta ultrapassa todas as expectativas e resulta num micro mediatismo fomentado 

pelos apoios da RUC e FM Radical (este último levando a banda aos tops de “airplay” da estação, ao lado 

de nomes internacionais como U2 e Offspring). Em 1996 arrecadam o primeiro prémio na segunda edição 

do mesmo festival e, resultado disso, os BODHI registam o seu primeiro trabalho discográfico. Entre dois 

anos de azares de estúdio, problemas financeiros, monumentais concertos, cursos universitários, participações 

especiais (Miguel Guedes - Blind Zero, Rui Duarte - Ramp) e muita distorção, o disco é concluído e a edição 

levada a cabo no ano de 1998. “The Haunted Sessions - EP” (o título não poderia ser mais irónico!) recebe 

críticas favoráveis de toda a imprensa musical portuguesa, elogiando a sensibilidade melódica e a simplicidade 

das canções. O tema “Sue’s Side Story” extraído do EP viria mais tarde a integrar a banda sonora da curta-

metragem “Respirar (debaixo d’água)” de António Ferreira. O início de 1999 é pautado pela gravação de um 

longa duração, gravação essa que se prolongaria até meados do ano 2000. Com edição marcada para 24 de 

Setembro de 2001 (data escolhida como forma de homenagear a banda “responsável” pela formação do 

projecto: os Nirvana!). O novo disco dos BODHI é marcado pela heterogeneidade de estilos, pelo cinismo e 

causticidade das letras, por uma perspectiva estrutural antitética de caos/ordem e, acima de tudo, não fugindo 

aos seus princípios, pela sensibilidade melódica. O álbum conta com as participações especiais de Helder Bruno 

(ex-Vonavêmor), Sérgio Costa e Marco Henriques (Belle Chase Hotel), Rodrigo Gomes, João Borges e de John 

Adrian Coburn (a.k.a. Le Petit Prince).

A banda conta, na sua formação com Rodrigo Antunes no baixo, Nuno Leite na guitarra, Cândido Jacob na 

bateria e Paulo Jacob na guitarra e voz. Os Bodhi assumem influências directas de: Guided by Voices, Captain 

Beefheart, Sebadoh, Built to Spill, Beck, Nirvana, Serge Gainsbourg, Beat Happening, Pussy Galore, Beatles, 

Make Up, Air, Sonic Youth, Atari Teenage Riot, Soulwax, etc.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Booster
 (Lisboa; 2008 -).

 Banda formada em 2008 e composta por Paulo Pereira (voz e guitarra), Rui Gomes (guitarra), Miguel Rodrigues 

(bateria) e Sandro Teixeira (baixo). Trata-se de um grupo que aposta numa perspectiva de rock simples, com 

paixão e divertimento. DISCOGRAFIA: “Quem Vê Caras…“ (Demo, 2008); “O teu bem, faz-me Mal” – Booster 

(Edição de Autor, 2009)

Fontes: 
http://www.myspace.com/boosterock
http://a-trompa.net/em-sintese/%e2%80%9do-teu-bem-faz-me-mal%e2%80%9d-%e2%80%93-booster
http://a-trompa.net/novidades/novidadeso-teu-bem-faz-me-mal-booster
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Born a Lion
 (Marina Grande/Leiria; 2005 -). 

Trata-se de uma banda de rock com influências blues composta por Rodriguez [Rodrigo Cassiano] (voz, bateria; 

harmónica), Melquiadez [Bruno Cantanhede] (guitarra) e Nuñez [Nuno Lopes] (teclados). Depois de alcançarem 

o terceiro lugar no pódio do Termómetro Unplugged realizado em Abril de 2006 e de abrirem em Maio o 

concerto em Portugal dos britânicos Art Brut, os Born a Lion assinaram pela Rastilho Records o contrato para 

a edição de “John Captain”. Este foi produzido por Marco Jung (Ianasonic, Dapunksportif) e contou com a 

participação especial de Paulo Furtado. A música dos Born a Lion remete-nos para a paisagem bucólica norte 

americana, sempre ao longo do curso do Mississipi. As influências reclamadas pela banda são notórias. Um 

misto de Johnny Cash, Immortal Lee County Killers, Black Sabbath e Led Zeppelin. O artwork conceptual foi 

idealizado pela própria banda e recriado pela empresa Coma Visions. O video-clip “John Captain” da autoria 

do cineasta Carlos Barros (filmado em Torre de Moncorvo e produzido pela Lightbox) é uma peça western 

cinematográfica no melhor estilo Clint Eastwood. Discografia: John Captain, Rastilho Records, 2006; Bluezebu, 

Lux Records, 2009.

Fontes:
http://www.myspace.com/bornalionband
http://a-trompa.net/em-sintese/em-sintesebluezebu-born-a-lion
www.myspace.com/luxrecords
http://a-trompa.net/chapa-7/chapa-7bluezebu-born-a-lion

Bramassaji 
(Porto; 1981-1996) 

O grupo surgiu em 1981, mas é em 1984 que assenta uma formação composta por: Carlos Vieira (na guitarra 

e voz), Pedro Gonçalves (na guitarra), Armando Coelho (no baixo) e Fernando Guedes (na bateria), aos quais 

se junta, no decorrer do ano seguinte, Espírito Santo (que assume as vocalizações principais). É com essa 

formação que, ainda em Novembro desse ano, vencem o primeiro Festival Nacional de Nova Música Rock, 

que teve lugar no Pavilhão Infante de Sagres, no Porto. Registe-se que estavam em concurso outras bandas 

de entre as quais, podemos destacar os Mão Morta e os Entes Queridos. Em 1987, dá-se a edição do EP 

“Princípios” (Dansa do Som). Claros seguidores de uma linha pós-punk, conseguem obter uma sonoridade 

própria através da mistura com cold wave, dando particular importância a letras sombrias, cruas e directas. 

Para além de escreverem algumas das suas letras, recorrem a Mário de Sá Carneiro (“O Fim”), a Sidónio 

Muralha (“Pescador”), a José Gomes Ferreira (“Insónia”), a Miguel Torga (“Espremo o Sol num Poema”) e 

a Appio Cláudio (“Na Tua Memória”). Em 1990, editam o seu segundo EP “Dança na Arena” (edição de 

autor) claramente vocacionado para o activismo em prol da defesa dos animais, posicionando-se contra as 

touradas. Finalmente, em 1991, conseguem editar um álbum de originais “Um Outro Olhar” (MC/Mundo 

da Canção), claramente mais apurado em termos de produção. Não obstante, a crescente rotatividade de 

músicos leva a que em 1992 o grupo passe de Bramassaji para Bramma. Editando em 1995 o álbum “Mais 

Perto” (Numérica). O final da banda dá-se em 1996. Actualmente, Carlos Vieira é um dos responsáveis pela 

Xinfrim, uma promotora de eventos musicais, tendo sido um dos colaboradores principais da revista Ritual e 

um dos organizadores, desde 1992, das Noites Ritual Rock. Alberto Almeida é fotógrafo na área da música e 

tem trabalhado com nomes como Pedro Abrunhosa, Clã, Zen, Blind Zero , Dealema, Wipe Out.
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Fonte: http://rockemportugal.blogspot.com/2007/04/uma-foto-dos-bramassaji.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/bramassaji.htm
http://www.myspace.com/bramassajibramma

Branches 

(Porto; 2006-). 

Projecto pessoal de Pedro Rios com uma clara vertente experimental. Como refere Rui Dinis: “Branches é coisa 

nómada. Não nasceu para estar sempre no mesmo sítio. Das gravações embrionárias pouco ou nada resta 

senão uma vontade retroescavadora de explorar os recantos mais sombrios do som. Mas até nisso algo mudou. 

Há em Alto Astral, convenientemente editado em K7, um lento mas sentido abrir das janelas para o sol e a 

luz, um esticar de pé para as areias quentes da praia, um flirt perfeitamente saudável com as batidas e sabores 

melódicos dos anos 80. Tudo numa estética de corta e cola, do abuso de samples menores (numa colaboração 

pecaminosa entre Pedro Rios e Miguel Carvalho), de reconhecimento de resquícios de uma pop tantas vezes 

maltratada e enxovalhada, destinada a acabar nos caixotes de LPs velhos a menos de cinco euros”. Discografia: 

“Seiva” (Searching Records, 2006); “Alto Astral” – Branches (CS, 2010). 

DINIS, Rui (2009) – Custo Zero. ”Interference” - Alto-Astral-Branches. A Trompa. [em linha]. 30 Mar. 2010. 

Disponível em http://a-trompa.net/custo-zero/alto-astral-branches/print/. [Consult. 5 Abril 2010]. 
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Fonte: http://a-trompa.net/custo-zero/alto-astral-branches/print/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
branchesbranches.blogspot.com 
www.myspace.com/branchesbranches 
http://a-trompa.net/custo-zero/alto-astral-branches/print/
http://a-trompa.net/olhares/olharesseiva-osso-branches-e-sapien-sapiens

Bruno Rocha 
(Lisboa; 2009 - ) 

Bruno Rocha (voz e guitarra) ao vivo é acompanhado por Vasco Teodoro (Guitarra), Vasco Finuras (Guitarra), 

Rúben Alves (teclados), Tiago Alves (baixo) e João Correia (bateria). Em 2009 saiu o seu primeiro registo 

chamado “Self Shot Soul”. Foi produzido por Rúben Alves e masterizado por Scott Hull. Este álbum apresenta 

uma sonoridade pop rock aliada a algum jazz e blues. È resultado de alguns anos de experiência e vivências do 

artista dando origem a um rock consistente e agradável de ouvir.

Fontes:

http://a-trompa.net/breves/brevesbruno-rocha-apresenta-self-shot-soul
http://a-trompa.net/olhares/olharesself-shot-soul-bruno-rocha

http://www.myspace.com/brunorochamusic

Bullet 
(Lisboa; 2002-) - 

projecto de hip hop instrumental comandado por Armando Teixeira conta com convidados como Dj Nel’Assassin 

e Kalaf. A maior particularidade do projecto é a sua mistura de vários géneros característicos dos anos 70 

e de transição para os anos 80. Bullet estreou-se em 2002 com o álbum “The Lost Tapes”, editado pela 

Loop:Recordings e em 2003 editou o EP “The Lost Vocal Tapes”, enriquecido com dois clips de Edgar Pêra. 

2002 - The Lost Tapes (CD; Loop:Recordings); 2003 - The Lost Vocal Tapes (CD; EP; Loop:Recordings); 2004 - 

Torch Songs for Secret Agents (CD; Loop:Recordings).

Fontes:
http://www.myspace.com/bulllet
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Bunnyranch 
(Coimbra; 2001 -)

Banda de rock’n’roll inserida no circuito coimbrense surgido a partir dos Tédio Boys. As suas grandes referências 

são o rockabilly, o soul, o blues, o garage, o psychedelic e o punk rock. Foi fundada por Kaló e é formada por 

Kaló (bateria, voz e percussão), João Cardoso (teclados e voz), que veio substituir Filipe Costa; André Ferrão 

(guitarra) e Pedro Calhau (baixo). Kaló já fez parte dos Tédio Boys, 77 e Wray Gunn; André Ferrão já passou 

pelos Pinks; Pedro Calhau já incorporou os MC Dolls. A banda cujo nome foi inspirado numa famosa casa 

de alterne norte americana, formou-se em Agosto de 2001. Em 2002 dá-se a participação na compilação da 

Optimus «Pop up Songs» e no final do mesmo ano lançam o 1º EP “Too flop to boogie”. Depois do E.P. de 

estreia, os BunnyRanch lançaram o álbum “Trying to Lose”, um trabalho que contou com a produção do inglês 

Joe Fossard e com as participações especiais de Rubyann e Legendary Tiger Man. A energia do rock’n’roll tem 

vindo a afirmat-se como uma imagem de marca da banda tendo feito digressões por todo o país em salas 

pequenas e nos grandes festivais (Super Bock Super Rock, Alive! 2007, Paredes de Coura, etc.). Durante 2008, 

fizeram ainda uma tour americana que lhes possibilitou darem-se a conhecer a novos públicos e sedimentar a 

sua energia e força. A banda coninbricense define o seu som como puro rock’n’roll, bebendo influências que 

vão desde as big-bands - Gene Kupra; ao coutry-hillbilly - Hank Williams; ao blues - Lead Belly; ao rock’n’roll 

- Little Richard; ao rockabilly - Johnny Burnette; ao garage rock dos 60’s - Sonics; ao first psychadelic era - 

Seeds, Shadows of Knight, Love; ao soul - Booker T & MG’s, Supremes; ao punk rock - Ramones, Clash; aos 

dias de hoje - SpeedBallBaby, Make up, R. L. Burnside, Blues Explosion. Discografia: 2004 - Trying to Lose (CD; 

Lux Records); 2006 - Luna Dance (CD/Vinil; Transformadores); 2008 - Teach Us Lord (CD/Vinil; SonyBMG, Lux 

Records); EP - 2002 - Too Flop to Boogie (CD; Lux Records). 

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Fontes:
http://www.myspace.com/bunnyranchspace
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bunnyranch
http://www.myspace.com/ulistania
SEMBLAS (2008) – Bunnyranch. Biografia. Last FM. Mai 29 2008 [em linha]. Disponível em http://www.
lastfm.pt/music/Bunnyranch/
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Buraka Som Sistema 
(Lisboa;2006 -) 

projecto de música de dança, sendo frequentemente apelidados como os fundadores do novo som electrónico 

Kuduro Progressivo. Surgiram do encontro entre Lil’John e Riot com o produtor angolano Conductor, cointando 

com as colaborações frequentes da voz de Petty e de Kalaf. O seu primeiro HIT foi com a música “Yah!” em 

2006, dando depois lugar à edição do EP “From Buraka to the World” (2007/Enchufada). Recentemente 

lançaram um novo single “Sound of Kuduro” com a participação de M.I.A, DJ Znobia, Saborosa e Puto Prata, 

sendo este o primeiro single que irá fazer parte do seu novo álbum intitulado “Black Diamond” que deverá ser 

lançado já no Verão de 2008. A editar pela Enchufada em parceria com a Sony BMG. 

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buraka_Som_Sistema
http://www.myspace.com/burakasomsistema 
http://www.enchufada.com/Enchufada.html#/Project/1/
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=artistas&op=detalhe&m=13&fokey=bz.bands/430
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Bye Bye Lolita Girl 
(Lisboa; 1985-1986)

Os Bye Bye Lolita Girl resultaram da extinção do grupo Ezra Pound e a Loucura e originaram, posteriormente, 

os Santa Maria Gasolina em Teu Ventre (banda fundada com Vítor Inácio, Luís Coroado e Fernando Quaresma) 

. Todos estes projectos assumiram a liderança de Jorge Ferraz, sendo que pelos Bye Bye Lolita Girl passou 

também Anabela Duarte (Ocaso Épico e Mler if Dada).
Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz
http://a-trompa.net/sons-dispersos/sons-dispersosbye-bye-lolita-girl/

Bypass 
(Lisboa; 1996-). 

Os Bypass são constituídos por Bruno Coelho (bateria e percussão), Eduardo Raon (guitarra), Joaquim de Brito 

(percussão e piano), Miguel Menezes (guitarra, bateria e piano), Rui Dias (baixo), Tiago Lopes Gomes (baixo 

e guitarra). São considerados um dos expoentes máximos do rock português na actualidade. Apresentam 

um rock explosivo e muito criativo. Em 2010 sai “Airports EP”, é um álbum sólido e surpreendente que será 

dificilmente rotulado devido à sua originalidade e inovação. O álbum saiu pela Optimus Discos. Anteriormente 

têm faixas nas compilações: “Your Imagination” – Vários Artistas, (2002/Bor Land) e “Can Take You Anywhere 

You Want” – V/A (2005/BorLand).

Fontes:
http://www.myspace.com/bypassws
http://a-trompa.net/custo-zero/airports-ep-bypass/print/
http://www.optimusdiscos.com/discos/airports-ep
http://a-trompa.net/uma-a-uma/1042
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Cabeças de Gado 
(Matosinhos; 1988 - 1996)

Banda de Matosinhos constituída por Filipe Varejão (guitarra solo, futuro Western X e Los Gringos), Filipe Santos 

(bateria), Gil Rocha (baixo, contrabaixo), Pedro Moreira (voz, harmónica, futuro Western X e LOs Gringos) e 

Tozé Ferreira (guitarra ritmo). Os Cabeças de Gado surgiram em Junho de 1988 com um som orientado para o 

rock and roll e rockabilly. Em Novembro de 1990 a banda sofreu algumas alterações com a entrada de António 

José Ferreira (guitarra) e Pedro Moreira (voz). Em Maio de 1996 a banda acaba apesar de posteriormente se 

terem juntado mais que uma vez para a realização de concertos. 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Cacique 97 
(Lisboa; 2009-)

Banda formada por Milton Gulli (voz, guitarra), Marisa Gulli (voz, percussão), Marcos Alves (percussão), José 

Lencastre (saxofone), João Cabrita (saxofone), Vinicius de Magalhães (trombone) e Tiago Romão (bateria), 

coadjuvados pelos Cool Hipnoise Francisco Rebelo (baixo) e João Gomes (teclados). O som caracteriza-se 

pelo funk e afrobeat aliados a algum soul e hip hop. Em 2009 editaram “Cacique 97”. Lançaram o álbum: 

Cacique’97″ – Cacique’97 (Footmovin’ Records, 2009.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=59770098&albumID=2826828&imageID=49460107#a=2826828&i=49460118 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
www.blitz.pt
www.myspace.com/cacique97
http://bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=300
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Cães Aos Círculos 
(Porto; 2006 -) – Mais do que uma banda tratam de um projecto dos músicos Jorge Coelho (Cosmic City 

Blues, ZEN, Mesa e Tenaz) e Alexandre Soares (Três Tristes Tigres, GNR, Zero, Um Projecto Global) marcado por 

uma matriz originária no rock e pelo experimentalismo. O projecto exprime-se no lançamento do single “Cães 

aos Círculos” (2006/Bor Land) exclusivamente no formato de vinil de 7’’ e disponível para download gratuito 

online em mp3

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=91780036&albumID=804425&imageID=6938929#a=804425&i=1514756 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:

http://www.cdgo.com/artigoDetalhe.php?idArtigo=3178995

http://a-trompa.net/vinil/vinilcaes-aos-circulos-alexandre-soares-jorge-coelho/

Cães Vadios 
(Porto; 1985 - 1995) - O grupo inseria-se no movimento Rockabilly/Psychobilly. Começaram por se chamar A 

Moral dos Idiotas mas rapidamente mudaram de nome para Os Cães, A Morte E O Desejo. A primeira formação 

incluía Carlos Moura (voz), Guilherme Lucas (guitarra ritmo), Vítor Guedes (guitarra solo), Pedro Duarte (baixo) 

e Pi (bateria). A mudança para o nome Cães Vadios dá-se em 1986, depois dos primeiros concertos e já com 

uma outra formação, sem Calheiros (entretanto baterista) e Pedro Duarte e com a passagem de Carlos Moura 

para a bateria e a entrada de Rodrigo Gramacho como vocalista. O primeiro single é lançado em 1987 pela 

Ama Romanta e produzido por Nuno Rebelo. A k7 “Bem Fundo”, de 1991, é editada em França pela indie 

“Eat Rekords” e distribuída na Alemanha com o fanzine “Urbem”.  Nesta altura a banda já estava virada para 

o hardcore, e na nova formação militavam David Dano (voz), Óscar Q. (baixo), Guilherme Lucas (guitarra) e 

Carlos Moura  (bateria). Em 1993 mudam de baterista com a entrada de Zé Borges (ex-Alucina Eugénio) e 

gravam uma nova maqueta. 1987 - Cães Vadios (Single, AmRo, 1987). Colectâneas: 1986 - Divergências - Elvis 

[Os Cães, a Morte e o Desejo]; 1992 - Distorção Caleidoscópica - Bem Fundo; 1994 - Portugal Rebelde Vol. 

1 - Mental City; 1995 - Ritual Rock 1 - Sou Único. 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/caesvadios.htm
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Fonte: http://a-trompa.net/myspace-sons/myspace-sonscaes-vadiosemilio-e-a-tribo-do-rumtedio-boys segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Cagalhões 
(Aveiro) 

Uma das bandas do punk nacional feito nos anos 80/90 integrando um movimento de bandas da mesma 

altura, entre elas, Bastardos do Cardeal, Jesús Morto na Cruz, Ku de Judas, os Crise Total, os Khaos, os 

Condenação Pacífica, os Peste & Sida, Morituri, os N.A.M sigla que significava Núcleo de Atrasados Mentais, 

os C.i.a.neto, Estado de Coma, Frakturados , Estalada Total, Profilaxia, Papo Seco, Vómito, Amen Sacristi, 

Atrofiados, Tropa morta , Xatoz, Mentes Podres, entre outras. 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_j7xGei5dYnM/SjF5GqpwA3I/AAAAAAAAFFo/F0tSYkOREDs/s1600-h/Cagalh%C3%B5es.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/frakturados
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Calapez 
(Lisboa; 2005 - )

Produtor de música, Calapez conta no seu currículo com formação específica na área, uma forte 

internacionalização (actuação no lendário clube Trésor de Berlim em 2009) e a responsabilidade pela organização 

das Noites CDr. Movendo-se dentro da experimentação na área da electrónica e do tecnho, Manuel Calapez 

assume-se como uma referência da electrónica nacional não obstante a sua juventude. Partilha com Jaksopt, o 

projecto Internal Sync. Uma vez por mês, no Bar Lounge, ouvem-se electrónicas minimais com sotaque alemão 

nas noites A German Accent. 

Fontes:
http://a-trompa.net/sem-categoria/novidadestrespassing-calapez/
http://aeiou.expresso.pt/musica-dj-manuel-c-calapez-actua-no-lendario-tresor-de-berlim-berco-da-techno-
europeia=f518854
http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=5322
http://www.myspace.com/manuelcalapez
http://www.myspace.com/internalsync

Calhau! 
(Porto; 2006 -)

Projecto de João Alves Von Calhauism e Marta Ângela Von Calhauism. Editaram já três discos (CD-R) na sua 

própria editora e, tal como projectos como os Manta Rota, não assumem ainda uma intensa experiência 

ao vivo. Neste momento fazem já parte do lote das bandas mais interessantes da música portuguesa não 

convencional. 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=113074394&albumID=509836&imageID=23253613 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.bodyspace.net/reportagens.php?rep_id=1123
http://www.myspace.com/calhau
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Casino Twist 
(Lisboa, 1983 - 1984)

O grupo de rock era formado pelo vocalista Carlos Goelas (o Urubu dos Corpo Diplomático), pelo baterista 

Edgar Gaiolas, pelos guitarristas Mário Ayres e Carlos Ramon, pelo baixista Fernando Delaere e ainda pelo 

saxofonista Gui. “Corpos a Compasso”, tema gravado na Passagem de Ano de 1983 para 1984 (marcada por 

um concerto com os Xutos e Pontapés no RRV), aparece na compilação “Ao Vivo No Rock Rendez Vous em 

1984”. O fim do grupo foi considerado a grande perda de 1984 para o programa “Som da Frente” de António 

Sérgio. Alguns dos elementos do grupo formaram os Barbarela em finais de 1985.

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/casinotwist.htm

Cavalheiro 
(Barcelos; 2008 -)

Projecto de Tiago Ferreira (dos Território e Veados Com Fome), ajudado por Mariana Marques. O primeiro 

EP, homónimo, gravado e produzido por Luís Fernandes (peixe:avião, The Astroboy) e editado pela Lovers & 

Lollypops, contém quatro temas, cantados em português.

Fontes:
http://a-trompa.net/singles-e-eps/singles-epscavalheiro-cavalheiro

Caveira 
(Lisboa, 2003 -)

Dentro da cena do rock alternativo os Caveira são um projecto de improvisação integrando-se no circuito da 

música de vanguarda, ou não convencional, em que se envolvem também os Fish&Sheep, Tropa Macaca, Gala 

Drop, Frango, Calhau!, entre outros. Com a saída de Rita Vozzone os Caveira são agora um duo composto 

por  Pedro Gomes na guitarra e Joaquim Albergaria na bateria (faz também parte de Vicious Five). Até à altura 

produziram dois discos em CD-R, “Cena Espírita” e “Quebranto” e preparam a saída do LP pela editora Ruby 

Red. 

Fontes:
http://www.mondobizarre.com/e_caveira_janeiro2006.html
http://a-trompa.net/?s=Caveira
http://www.myspace.com/caveiracaveira
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Carbon H 
(Sintra; 1997 - 2002)

Grupo constituído em Sintra em Dezembro de 1997. Apresentavam um Rock/Metal Alternativo, o som era 

agressivo e elaborado. A banda era constituída por Eunice (voz, ex-Lunar Caustic, actualmente emigrada 

no Chile), João (guitarra, ex-Corrosão Caótica, ex-Lunar Caustic, actualmente nos Gazua), Rato, (baixo) e 

Pedro (bateria). A estreia da banda deu-se com a edição de “Oxidize” e posteriormente gravam “Blueprint”, 

trabalho que lhes valeu considerável exposição a provar nomeação para Melhor Banda Nacional de Garagem 

nos “Prémios Inside 99” do jornal “Inside” e pelo terceiro lugar obtido no concurso “Prémios Maqueta 99” 

da editora “Deixe de Ser Duro de Ouvido”. Em Novembro de 2000 editam um novo EP com 6 temas inéditos 

com o nome de “Six Pack”. 

Fontes:
http://www.underportugal.com/underportugal/carbonh/frameset.asp
http://www.cdgo.com/noticiasDetalhe.php?idDocumento=200033&pagina=30&segPagina=1

Cazino 
(2008 -)

Grupo constituido por Duda (voz), Alexandre Almeida (guitarra), Domingos Alves (teclados), Nuno Almeida 

(bateria) e Daniel Carvalho (baixo). Em 2009 lançaram o single de estreia “Metarmofose” pela ArtHouse, todo 

ele cantado em português. Posteriormente lançam “Lição de voo”.

Fontes:
http://a-trompa.net/novidades/novidadesmetamorfose-cazino
http://www.myspace.com/cazinomuzica

Censurados 
(Lisboa; 1988-1994; 1999). 

Banda de Alvalade fundada na lógica DIY fundada pelo antigo vocalista dos Kú de Judas, João Ribas (Voz 

e a Guitarra), com Orlando Cohen (Guitarrista), ex Peste & Sida, Samuel Palitos (Baterista) e Fred Valsassina 

(Baixista). Lançaram em 1990 o lançamento do primeiro álbum “Censurados” e que tirou a banda do 

anonimato. Discografia: Censurados (LP, El Tatu, 1990); Confusão (LP, El Tatu, 1991); Sopa (CD, EMI-VC, 1993); 

Ao Vivo em Coimbra 1999 (CD, Carbono, 2003); Compilações: Feedback (LP, Feedback, 1990); Johnny Guitar 

(CD, EMI-VC, 1993); Os Filhos da Madrugada cantam José Afonso (2xLP, BMG, 1994); XX Anos XX Bandas - 

Xutos & Pontapés Tributo (CD, EMI-VC, 1999); Raridades Vol.1 (7”EP, Infected-Zerowork, 2009). 

Fontes:
UNDERREVIEW (2010) – Censurados. Underreview. [Em linha]. (segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2010). 
Disponível em: http://underrrreview.blogspot.com/2010/02/censurados.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].
http://censurado800.no.sapo.pt/
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Cello 
(Almada; 1993 - 2003) 

Os Cello surgiram em 1993 sendo que eram formados por José Nave, Pedro Temporão e Carlos Santos (que 

posteriormente se afasta da banda). A electrónica era a base da orientação musical deste projecto. Cristina 

Martins viria depois a juntar-se ao grupo. A primeira maquete (1993) logo despertou o interesse da editora 

independente Symbiose que lhes valeu a gravação de três discos. Nesse ano é editado o primeiro álbum - “Alva” 

que lhes valeu algum reconhecimento por parte da crítica. Em 1995 é editado “À L’Ombre du Temps”, com 

este trabalho consolidam um rumo musical próprio e obtém considerável exposição mediática. Já participaram 

em compilações internacionais junto de bandas como The Young Gods, Bel Canto, Miranda Sex Garden, In 

The Nursery, Von Magnet, Chandeen e Sleeping Dogs Wake. A banda dissolveu-se no princípio de 2003 findos 

10 anos de carreira e 4 álbuns.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=
131510591&albumID=656217&imageID=1349614 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0.

Fontes:
http://a-trompa.net/?s=Cello+
http://www.myspace.com/celloband

Children For Breakfast 
(Porto, 2005-)

Projecto electrónico de Gustavo Costa tem por base a inversão da composição harmónica das notas musicais, 

através de um processo chamado de “Inverse Spectralism”. O EP “Ham” (2005/ netlabel “You Are Not Stealing 

Records”) expressa este projecto paralelo de Gustavo Costa. 
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=
130019910&albumID=488730&imageID=27619 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/fastchildren
http://atrompa.blogspot.com/2005/04/novidadesham-children-for-breakfast.html

Cindy Kat 
(Lisboa; 2001 -)

O nome Cindy Kat surgiu em 2003, mas resulta já de um processo iniciado em 2001 quando Paulo Abelho 

(Sétima Legião, Golpe de Estado/ programações, teclados, baixo e percussões) e João Eleutério (Comboio 

Fantasma, BCN /programações, guitarra, teclados e baixo) se juntaram para compor bandas sonoras para 

teatro e eventos culturais no estúdio do primeiro. Pedro Oliveira (Sétima Legião) foi convidado para dar voz ao 

primeiro concerto deste projecto no Frágil e entusiasmando-se com as composições passa a integrar os Cindy 

Kat, sendo de destacar a sua proposta para a adaptação da letra original de Glória dos Sétima Legião a uma 

composição produzida pelos músicos. A sonoridade da banda é classificada enquanto pop-rock electrónico. 

“Cindy Kat - Vol. 1” (2006/Universal Music) é o disco de estreia da banda, com a produção a cargo desta e de 

Tiago Lopes, o disco conta com a participação de vários convidados como Pedro Abrunhosa, Sam, Gomo, JP 

Simões entre outros.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=80117047&albumID=545204&imageID=839536 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0.

Fontes:
http://www.myspace.com/thecindykatspace
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Cityspark 

(Castelo de Paiva; 2008 -)

Grupo formado em Dezembro de 2008 e composto por Jorge Ferreira (voz e sintetizadores), Hugo Lourenzo 

(voz e guitarra) - estes dois também dos The Other Side, Luis Miguel (baixo) e Ricardo (bateria e percussão), 

os Cityspark centram-se numa sonoridade vincadamente situada algures no eixo pop/rock, sob um forte olhar 

dos sintetizadores.

Fontes:
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonscityspark

City Zen 
(Porto; 2002 -)

A lógica dos City Zen prende-se com a criação de“uma punção, música um estilo de vida que se alimenta do 

vaguear nocturno e das vivências com as mais diversas culturas. Do encontro entre o sujeito criador e o objecto 

resulta energia potencial que ao ser assimilada pelo público se transforma em energia cinética” (DINIS, 2008). 

Assumidas pelo próprio grupo, as influências de nomes como Pixies, Iggy Pop, Sonic Youth e Joy Division, 

os City Zen pretendem criar uma sonoridade próxima do indie rock. Discografia: Peaceless (single, Edição de 

Autor, 2009); How To Drive a Roundabout (EP, Edição de Autor, 2009).

Fontes:
http://www.myspace.com/cityzenfanclub
http://www.facebook.com/pages/Porto-Portugal/City-Zen/86636218916
http://www.myspace.com/cityzenroadtorock
DINIS, Rui (2009) - “How To Drive a Roundabout” – City Zen. A Trompa 17Out09 [Em linha]. Disponível em: 
http://a-trompa.net/novidades/how-to-drive-a-roundabout-city-zen. [Consult. 18 de Out. 2009]
DINIS, Rui (2009) - PRAZER DIÁRIO|”Peaceless” – City Zen. A Trompa 28Jun09 [Em linha]. Disponível em: 
http://a-trompa.net/prazer-diario/prazer-diariopeaceless-city-zen. [Consult. 07 de Set. 2009]
DINIS, Rui (2008) - NOVOS SONS|City Zen. A Trompa 26Mar08 [Em linha]. Disponível em: http://a-trompa.net/
novos-sons/novos-sonscity-zen. [Consult. 07 de Set. 2009].

Clã 
(Porto; 1992-)

São uma banda de pop-rock lançada pela mão de Hélder Gonçalves (baixo piccolo e voz) que convoca, para dar 

corpo ao seu projecto, Miguel Ferreira (teclados e voz), Pedro Biscaia (teclados), Pedro Rito (baixo), Fernando 

Gonçalves (bateria) e Manuela Azevedo (voz). Em 1994 começaram com as apresentações ao vivo e em 1995 

assinaram um contrato discográfico com a EMI-Valentim de Carvalho iniciando nesse mesmo ano as gravações 

do seu disco de estreia - “LusoQUALQUERcoisa” (1996). O segundo álbum, “Kazoo” (1997), conta de novo 

com a produção de Mário Barreiros e Carlos Tê. O projecto “Afinidades”, espectáculo encomendado pela 

Expo’98 e que conta com a participação de Sérgio Godinho, estreia em Setembro de 1998, sendo apresentado 

no Porto em Janeiro de 1999 no teatro Rivoli e dando lugar à sua gravação em disco no ano de 2001. “Lustro” 

(2000) traz como novidade a colaboração de letristas como Sérgio Godinho, Manel Cruz (dos Ornatos Violeta) 

e do brasileiro Arnaldo Antunes bem como a continuação de Carlos Tê na maioria das letras. Por ocasião da 

Porto 2001, produzem a banda sonora para o filme “Nosferatu”, o que resulta num espectáculo que resume 

à projecção do clássico de Murnau “Nosferatu - Uma Sinfonia de Horrores”, acompanhado por música ao vivo 
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dos Clã. Segue-se na discografia “Rosa Carne” (2004) e “Vivo” (2005). O primeiro DVD do grupo intitula-se 

“Gordo Segredo” (2005). Em 2006 é editado o livro “Curioso Clã” com as letras do grupo e texto do jornalista 

Nuno Galopim. Em 2007 o grupo regressa com o álbum “Cintura”. Para além da discografia própria os Clã 

assumem, ao longo da sua carreira, várias colaborações com outros músicos e em discos de tributo. 

Fonte: http://acisum.blogs.sapo.pt/arquivo/Cla%203.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A3_(banda)

Clandestinos
(Lisboa; 1987 -???)

Nascidos em Lisboa, os Clandestinos eram constituídos por Necas (bateria), Isabel Duarte (voz), José Fabião 

(guitarra) e João (baixo). Iniciaram o projecto em 1987 a partir das cinzas de Taedium Viate. Tocaram no 

Pub Luís Armastrondo, Festival Amar o Tejo no Lumiar, Agronomia em Lisboa, Rock Rendez Vous e no 37º 

Aniversário da Senófila. Segundo as crónicas da época o som da banda era descrito como situado na franja do 

chamado rock depressivo.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Clockwork Boys 
(Lisboa; 2005 -)

Banda nascida em Janeiro de 2005 apresentando um som punk rock com muito rock’n’roll à mistura. A 

formação inicial contava com Jay Cobra (voz), Dr.Ray Ban (baixo), Zé Abutre (guitarra, também elemento dos 

The Sadists, Dawnrider, Subcaos e Savage City Outlaws) e Maozinhas (bateria). Sucessivas mudanças no line-up 

tiveram como consequência algumas alterações na orientação da sua sonoridade. Em Junho de 2005 é editado 

o EP “Rock nas Cadeias” pela Trueforce Records. Já com uma segunda formação que contava com José Serra 

(Aqui’del rock) gravam “Solta a Cobra que há em Ti” (7”Single, Trueforce Records, 2005). 
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=2985444
2&albumID=3089893&imageID=53467919#a=3089893&i=53467919 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://punkadaria.blogs.sapo.pt/113998.html
http://www.myspace.com/clockworkboys

Comédia Selvagem 
(Braga; 1982-1984)

A formação de Comédia Selvagem conta com Teota na voz (futura vocalista dos Rongwrong), Manuel Leite no 

baixo, Bula na guitarra (futuro Bateau Lavoir e Mini Drunfes e próximo colaborador dos Mão Morta durante a 

década de 80) e Dr. Rythm da Boss na sequênciação ritmíca. 

 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Companhia das Índias 
(Lisboa; 2007 -)

João Rato (piano, guitarra), Armando Teixeira (sintetizadores e teclados), Nuno Espírito Santo (baixo) e José 

Vilão (bateria). Destaca-se o espectáculo na Casa da Música, pela altura das comemorações do 25 de Abril 

(2008) com Rui Reininho, baseado na apresentação de 18 temas clássicos da música rock e pop, dos últimos 

50 anos que - obedecendo à encomenda da Casa da Música - têm em comum o facto de marcarem rupturas 

ao longo das últimas décadas.

Fontes:
http://diariodigital.sapo.pt/disco_digital/news.asp?id_news=29341
http://ww2.publico.clix.pt/print.aspx?id=1327263&idCanal=undefined
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Conjunto Contrabando/ Os Tornados 
(Porto; 2004 -)

Banda formada por Hélder Coelho (bateria), Manuel Oliveira (guitarra acústica, percussões, theremin e voz) 

Marco Oliveira (teclados) Miguel Lourenço (baixo e voz), Nuno Silva (voz, guitarra eléctrica) e Tiago Gil (guitarra 

eléctrica, voz). Esta banda reflecte um regresso aos primórdios do rock em Portugal assumindo os Tártaros como 

uma das principais influências. O Conjunto anuncia-se com identidade rock’n’roll e surf da lendária década de 

60 com brilho e o romantismo da música portuguesa de outros tempos. Há mesmo quem lhes chame o novo 

Bailarico. São eles que nos apresentam “As Melhores Canções”, um registo onde o grupo apresenta em jeito 

de best of, o melhor que foi editando em várias maquetas. Ao todo, são sete temas, gravados originalmente 

entre 2005 e 2007 (ver também “Tornados, Os”).

Fonte: http://www.myspace.com/ostornados segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.myspace.com/conjuntocontrabando 
http://a-trompa.net/maquetas/maquetasas-melhores-cancoes-conjunto-contrabando/
http://www.ostornados.com/

Coldfinger 
(Lisboa; 1998 -)

Miguel Cardona e Margarida Pinto são a face do projecto Coldfinger que em 1998 apresentou as primeiras 

maquetas à editora Nortesul. O conjunto de músicas em carteira foi aumentando e quando o repertório 

adquiriu uma extensão considerável o grupo partiu para a estrada, tendo passado pelos festivais do Sudoeste e 

Vilar de Mouros, pelas Noites Ritual Rock, Hard Club, e ainda pelo Lux, onde fizeram a abertura do espectáculo 

para Goldie em 1999. Com o tempo, o número de seguidores da banda foi aumentando consideravelmente, 

ao que se juntou o apoio incondicional da crítica, que louvou sobretudo a originalidade do projecto. Os 

Coldfinger assumem-se descaradamente como uma banda pop-rock, com maior relevo ao pop ou como são 

frequentemente apelidados, de trip-hop. Discografia: Singles: Beauty of You (2000); Liquid (2001); Easy M 

(2002); Supafacial (2007); LP/EP: ep,01 (1999); Lefthand (2000); Return to Lefthand (2001); Sweet Moods 

and Interludes (2002); Supafacial (2007); Compilações: Cais do Rock (1999); Nortesul Press On #01 (2000); 

Nortesul Press On #03 (2000). 
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Fonte: http://www.planobporto.com/files/ficheiro/COLDFINGER1.png segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fonte:
http://www.myspace.com/coldfingerband
http://coldfinger.no.sapo.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coldfinger

Cool Hipnoise 
(Lisboa; 1995 -)

Banda que faz a fusão de vários estilos como reggae, soul, funk, afro-beat e groove, sempre no espectro 

da música negra. A formação inicial da banda contava com Tiago Santos (guitarra), João Gomes (teclados), 

Paulo Muiños (saxofones), Nuno Reis (trompete), Francisco Rebelo (baixo) e Melo D (voz), sendo que em 2000 

o último abandonou o projecto. Ao longo da sua carreira os Cool Hipnoise já tiveram diversas colaborações 

como Simone de Oliveira, Fernanda Abreu, Last Poets, Marga Manguambe, Orlando Santos, Sónia Tavares, 

Sam The Kid, Virgul e Regula. Actualmente a banda continua a contar com o núcleo duro composto por 

Francisco Rebelo, Tiago Santos e João Gomes, a quem se juntam Hugo Menezes (percussão), Marco Alves 

(bateria), Marga Munguambe e Milton Gulli (voz). A discografia da banda passa por “Nascer do soul” (1995), 

produzido pelo britânico Luke Williamson dos Big Cheese All Stars; “Missão Groove” (1997), produzido por 

Ralph Drosemeyer e com edição especial no ano seguinte; “Música Exótica para filmes, rádio e televisão” 

(2000); “Exótica part II and other versions” (2001); a compilação comemorativa dos 10 anos, “Groove Junkies 

(1995-2005)” (2003) e o mais recente “Cool Hipnoise” (2006/Metrodiscos/Som). Francisco Rebelo, Tiago 

Santos e João Gomes integram também um projecto paralelo, os Spaceboys.

Fonte: http://www.myspace.com/coolhipnoise segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Fontes:
http://www.myspace.com/coolhipnoise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cool_Hipnoise
http://www.lisboagencia.pt/Cool.htm

Corpo Diplomático 
(Lisboa; 1978-1980)

No fim dos anos 70 esta era uma banda inovadora no panorama nacional, inserindo-se no movimento punk/

post punk/new wave. Os “Corpo Diplomático” surgem do desmembramento da banda “Faíscas”, considerada 

a primeira banda Punk portuguesa e contam com Paulo Gonçalves, Pedro Ayres Magalhães e Carlos Maria 

Trindade. Apadrinhados por António Sérgio, os Corpo Diplomático gravam o single numerado e em edição 

limitada “A Festa do Bruno”, que inclui no lado B a versão de “Engrenagem” tema de José Mário Branco. 

Em 1979, a banda edita o LP “Música Moderna”, pela editora “Nova”. Contudo, à excepção do programa 

de rádio de António Sérgio, o álbum «Música Moderna» não passou em mais lado nenhum, já que as rádios 

limitavam-se às canções de intervenção. O grupo entra numa fase de substituições de elementos a acaba por 

se desfazer, sendo que os seus elementos formam, logo a seguir, outro grupo que ficará na história do Pop/

Rock português: os Heróis do Mar. Discografia: 1979 - Música Moderna (LP, Nova); 1978 - A Festa do Bruno 

(single, Nova).

Fonte: http://portugalrebelde.blogspot.com/2007/03/lbum-recordao-msica-moderna.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://conversasvadias.informe.com/forum/corpo-diplomnotico-mn-sica-moderna-1979-dt6.html
http://anos80.no.sapo.pt/art004.htm
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Corrosão Caótica 
(Lisboa; 1988 - 1996)

Formados em 1988, a banda Corrosão Caótica era constituída por Rui (bateria) e Miguel (aka Zé Gato, baixo), 

Penas (voz) e Cruche (guitarra). Em 1989, Joãozinho (guitarra, actualmente nos Gazua) e Paulo Piranha (voz) 

juntaram-se aos restantes elementos. Gravaram a sua primeira demo chamada “Mais uma História de Amor”. 

Chegaram a dar vários concertos em Portugal e Espanha. Em 1991 gravam o EP “União e Ocupação” pela 

Slime Records. Em 1993 gravaram uma nova demo onde revelaram algumas influências thrash.

 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=42591
3098&albumID=570957&imageID=2404834 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/corrosaolx
http://portugalunderground.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
http://underrrreview.blogspot.com/

Corsage 
(Lisboa; 2004 -)

Banda de pop alternativo, a sua sonoridade passa também pelo rock, soul e jazz. É composta por Pedro 

Temporão (baixo), Henrique Amoroso (voz e percussão), Sanja Chakarun (voz), Carlos Santos (teclados e 

acordeão), Damião (guitarra) e Rui Coelho (bateria). Depois do EP homónimo (2004/Camouflage) o álbum 

é aguardado ainda para 2009. Em 2007 participaram na colectânea “Novo Rock português” com o tema 

“Gate Creepers” com edição da Chiado Records. Em termos de espectáculos mais representativos podemos 

apontar: Festival de Paredes de Coura; Casa da Música (em espectáculo tributo ao mítico Scott Walker); Arena 

Lounge (Casino de Lisboa); Casa da Artes de V.N. de Famalicão; Convento da Saudação em Montemor-o-

Novo (no âmbito do evento Danças com Letras com Co-Produção do Centro Coreográfico de Rui Horta); 

Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos (incluídos na programação do Subscuta); Centro Cultural Vila 

Flor (Guimarães); Maus Hábitos (Porto); O Meu Mercedes (Porto); Festas da cidade de Constância; Café da Praia 

(São Pedro de Moel); Café-Teatro (Viana do Castelo); Santiago Alquimista; Frágil; MusicBox, Maxime, Fábrica 

do Braço de Prata, etc...

Fontes:
http://a-trompa.net/a-espera/a-esperacorsage/
http://www.myspace.com/corsage
http://www.finitolamore.blogspot.com/
http://a-trompa.net/passatempo/5-entradas-duplas-para-os-corsage-no-maxime
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Couple Coffee 
(Lisboa; 2005 - )

Banda de pop, jazz e bossa nova composta por Luanda Cozetti (voz) e Norton Daiello (baixo). Em 2005, com 

a formação de duo, estreiam-se com o cd “Puro”. Em 2007 ampliaram o projecto, convidando o guitarrista 

Sergio Zurawski e o percussionista Ruca Rebordão para integrar o Couple Coffe & Band. Com esta formação 

gravaram os CDs “Co’as tamanquinhas do Zeca” (2007/Transformadores) e “Young and lovely – 50 anos de 

bossa nova” (2008/Transformadores). 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=108291715&a
lbumID=1700434&imageID=21498119 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/couplecoffee

CoolTrain Crew 
(Lisboa, 1996 -)

A banda apareceu com o propósito de divulgar um som mais próximo do drum & bass desviando atenções do 

house e techno na altura no auge. Começaram por ser vários DJ habituados aos espaços do Bairro Alto, desses 

só Johnny se mantém ao leme da Crew. Os outros destacam-se hoje nas suas opções, passando por Tiago 

Miranda, Nuno Rosa, Dinis, Rui Murka e Vítor Belanciano. A composição actual do colectivo conta com Kalaf, 

Riot, Lil’John, os três com ligação comum nos Buraka Som Sistema, e Alx. Actualmente o grupo faz produçãio 

de concertos e também aposta na edição de discos pela Cool Train Records. Em “Cool Train Crew Rmx 2000-

2006” pode encontrar-se uma celebração de uma década de releituras a vários temas que vão dos Da Weasel, 

aos Blind Zero, passando pelos Blasted Mechanism.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=62156391&albumID=543327&imageID=67000 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Fontes:
http://grandesons.blogspot.com/2007/10/cool-train-crew-compilao.html

Coty Cream 
(Lisboa; 1996 -)

Banda de pop-rock fluído e alternativo, marcada pelo experimentalismo musical e a improvisação. O 

disco “Música Comercial” (1996/Farol Música) assumiu impacto na formação da banda. Em 2005 dá-se o 

ressurgimento da banda nos espectáculos ao vivo e o mais recente CD “O Rock da Mouraria” (2007/Mouraria 

records) surge apenas editado em vinil. A formação actual da banda passa por Pedro Alçada (guitarra e voz), 

Al Kali (bateria), Torré (saxofone) e Vasco D’Albergaria (baixo).

Fontes:
http://a-trompa.net/vinil/vinilo-rock-da-mouraria-coty-cream/
http://www.myspace.com/cotycream  

Crise Total 
(Algueirão; 1983- 1998; 1995 - 1997)

Grupo de punk cuja primeira formação incluía Manolo (voz), João Filipe (bateria), Rui Ramos (guitarra) e Paulo 

Ampola (baixo). No ano seguinte à formação participaram no 1º Concurso do Rock Rendez-Vous. O tema 

“Assassinos no Poder” foi incluído no alinhamento da compilação “Ao Vivo no Rock Rendez-Vous em 1984” 

(Dansa Som). Em fins de 1984, Pêjó entrou para o lugar de Ampola. No dia 6 de Março de 1986 realizou-se no 

Rock-Rendez Vous o concerto de despedida dos Crise Total. Contudo, em 12 de Julho de 1986 participaram 

num festival Punk no Porto com os Cães a Morte e o Desejo, Cagalhões e Kú de Judas. Em Dezembro desse 

mesmo ano, actuaram no concerto Rock Ibérico/86. João Filipe vai para o Canadá e Manolo também abandona 

o grupo. 

Em 1987 entram para o grupo Tiago (voz) e Rui Barata (bateria). Manolo regressa em 1988. O grupo acaba 

por terminar em 1988 após concertos com os Bastardos do Cardeal e Morituri. Em 1995, os Crise Total 

regressaram com a ideia de gravar as músicas que tocavam anteriormente. A João Filipe, Rui Ramos e Pêjó (este 

na guitarra) juntaram-se os ex-Subcaos Xico (voz) e Libelinha (baixo). Após alguns meses de ensaios gravaram 

o CD “E a Crise Continua” (1996/Fast’N’Loud). Pejó saiu pouco tempo depois e foi substituído por Daniel e 

dá-se também a saída de Xico. Em Setembro de 2003, a editora Zero Work Recs lançou o álbum “Suicídio 

Involuntário”, gravado originalmente em 1997, com Miguel nas vocalizações.

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/crisetotal.htm
http://underrrreview.blogspot.com/
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Criterium 
(Cacém; 1980 -???)

Oriundos do Cacém, os Criterium formaram-se em 1980. João Graça (baixo) e Carlos Luz (guitarra, voz) foram 

os grandes precursores da banda, aos quais se juntou depois Romeu Luz (teclado). Os Criterium concorreram 

ao Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous e tocaram com Ocaso Épico e Mão Morta. Com a 

entrada do novo elemento a sonoridade da banda viu-se alterada adquirindo características mais pop em 

detrimento do pos-punk. Nunca chegaram a editar nenhum registo.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Croix Sainte 
(Lisboa; 1981 - 1987)

Grupo constituído por João Roberto (baixo), André Louro de Almeida (voz), Paulo Monteiro (guitarra) e Luís 

San Payo (bateria). Em 1984 concorrem ao 1º Concurso do Rock Rendez-Vous onde ficam em 3º lugar. O tema 

“The Life Of He” aparece na compilação “Ao Vivo No Rock Rendez Vous em 1984”. No ano seguinte lançaram 

o máxi-single “The Life of He” (edição do grupo, AR001) disco que consta da selecção do jornal Público 

com “Os Melhores Álbuns da Música Popular Portuguesa”. Nas gravações participaram João Robert, Paulo 

Monteiro, Luís San Payo, André mais Alexandra Louro de Almeida (piano) e Daniel (violino). Ainda nesse ano, 

Paulo Miranda (processamento de efeitos e teclas) participa em alguns concertos. O tema “We Built Cities” é 

incluído na colectânea “Divergências” da Ama Romanta. O LP “Earth Time” chega a ser anunciado mas nunca 

seria gravado. André Almeida sai da banda durante 1987. O grupo nunca mais teria voz humana e passou 

a ter a participação de músicos como o saxofonista Rodrigo Amado (o primeiro concerto foi em Outubro de 

1987 na Galeria Monumental) ou o violinista Mário Resende (dos Seres e Duplex Longa). Posteriormente os 

elementos desta banda vieram a integrar outros projectos musicais, entre eles Rádio Macau, Pop Dell’ Arte e 

Entre Aspas e The Unplayable Sofa Guitar, entre outros. Discografia: The Life Of He (12”EP, Alliance Records, 

1985); Compilações: Ao Vivo no Rock Rendez Vous 1984 (LP, Dansa do Som, 1984); Divergências (2xLP, Ama 

Romanta, 1986). 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_j7xGei5dYnM/Sj7GkPHJ8-I/AAAAAAAAGNs/d3TZON67mOA/s1600-h/Croix+Sainte.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/croixsainte.htm
http://underrrreview.blogspot.com/
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Cruzumana 
(Almada; 2001 -)

Esta banda, composta por Miguel Martins (guitarra e voz), Zubi Fernandes (guitarra e voz), Roger Jordão 

(bateria e percussão), Ricardo Miranda (teclados), Liliana Morgado (voz), Luis Borralho (baixo) e Cláudia Ferreira 

(voz), editou “E Tu… Tudo bem?!?”, em 2006, pela Rotor. Em 2009, o álbum “Mais que um esboço”, em 

edição de autor, contém 10 temas com a  marca que tão bem os caracteriza: o mil vezes referido belíssimo 

trabalho de vozes sobre textos em português.

Fonte: http://a-trompa.net/novidades/novidadesmais-que-um-esboco-cruzumana segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fonte:
http://a-trompa.net/novidades/novidadesmais-que-um-esboco-cruzumana

CTT – Conjunto Típico Torreense
(Torres Vedras – 1971-1994)

Os CTT foram mais um dos muitos grupos que floresceram tão depressa como se extinguiram durante os 

tempos do repisado ‘boom’ do rock português, a reboque de nomes hoje firmes como UHF e Rui Veloso. 

O caso dos CTT difere apenas num pormenor. O grupo já existia enquanto grupo de baile, conhecido por 

Conjunto Típico Torreense, e assim continuou a existir até 1994. Para a história, o grupo de Luís Plácido (voz), 

Augusto Alves (teclas), Tozé Monteiro (guitarra), Hernâni ‘Nani’ Teixeira (baixo) e Gabriel Matos (bateria) deixou 

dois singles e um LP, editados durante os anos de 1981 e 1982. Destes, um destaque especial para o inevitável 

single “Destruição” (Polygram, 1981). Quem não se recorda de “destruição, destruição, destruição“? Se não 

se recordam também é fácil de resolver esse lapso. Está tudo no MySpace do CTT/Conjunto Típico Torreense.

Fonte: http://a-trompa.net/memorias/memoriasctt/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/ctt.htm
http://a-trompa.net/memorias/memoriasctt/ 
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Culto da Ira 
(Porto; 1984-1986)

Grupo formado por Lourenço Rocchi (voz), Miguel Pais (bateria), Rui Martins Pereira (baixo) e Miguel Assis 

(guitarra). Participaram no 1º concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous onde ficaram em terceiro 

lugar. O tema “Testamento”, gravado em 8 de Julho de 1984, aparece na primeira compilação da Dansa do 

Som. Foram considerados uma das revelações de 1984 para o programa “Som da Frente” de António Sérgio. 

1984 – Testamento in Ao Vivo no Rock Rendez Vous em 1984 (LP; Dansa do Som).

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/cultodaira.htm

Cúria 
(Lisboa; 2007-)

Banda formada por quatro elementos – Afonso Simões (bateria e percussão), Margarida Garcia (guitarra 

eléctrica tocada com arco),  Manuel Mota (guitarra eléctrica wah), David Maranha (órgão Hammond) -  fulcrais 

no experimentalismo improvisado nacional. Um primeiro disco homónimo (2007/ Fire Museum ) conheceu já a 

tiragem limitada de 500 cópias e para breve adivinha-se também novo LP pela mão da Ruby Red. 

Fontes:
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=227
http://www.myspace.com/curiapalace 
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonscuria/
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D.W.ART [ou D.W. ART] 
(Lisboa; 1985 - 2002)

Duo de pop experimental mix-media formado por António Duarte e Manuela Duarte fez as suas primeiras (e 

polémicas) aparições no palco do clube Rock Rendez-Vous, em espectáculos de performance e em festivais de 

Arte (1985/87).  Para a definição estética deste projecto foi determinante o apoio de Jorge Lima Barreto e Vítor 

Rua, Manoel Barbosa, Nuno Rebelo e António Palolo. Os DWART estão incluídos numa colectânea em vinil, 

com os melhores momentos do Concurso de Música Moderna do Rock Rendez-Vous/1985 (Dança do Som).  

Em 1987, António e Manuela Duarte mudaram-se para Macau. O testemunho das aventuras musicais dos 

DWART no Oriente está repartido por largas dezenas de cassetes digitais (DAT), na sua maioria jam-sessions em 

estúdio com músicos de Macau e de Portugal, ou com nómadas aventureiros. Na fase mais interessante dessa 

experiência multiétnica nasce o trio “Battu Ferengi”- António Duarte (teclados, percussões e instrumentos 

chineses), Manuela Duarte (piano), Joaquim Castro (flautas e saxofones), do qual resultou o  albúm “Ohpah” 

(world music). No final da década de 90, DWART é, basicamente, António Duarte (sintetizadores analógicos, 

teclado sampling, vocoder, piano eléctrico, caixas de ritmo, percussões, baixo, guitarra, bandas magnéticas 

(DAT), e software audio e musical para macOS). São deste período (1998/2001) os albuns “Elektrix” (em 

masterização) e “Red Tapes”, ambos misturados no estúdio DimSum, Lisboa, no início de 2002. 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/dwart.htm

d3ö 

(Coimbra; 2003-)

Power-trio de rock’n’roll marcado pelo punk e blues composto por Toni Fortuna (ex-Tédio Boys; voz e guitarra), 

Tó Rui (ex-Garbage Catz; guitarra, coros e moog) e Miguel (ex-Batwings; bateria, coros). O seu percurso é mais 

marcado pelos concertos ao vivo do que pelas edições. Discografia: 2003 – SixPackTrack (CD; EP; Subotnick); 

2004 - 8 Tracks On Red (CD; EP; Subotnick); 2005 - 7 Heartbeat Tracks (CD; EP; Subotnick); 2007 - Wanna Hold 

You (Single; Dirty Water Records); 2007 – Tour The Box (3CD + CD; Subotnick).
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Fonte: http://www.myspace.com/d3orock segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.rascunho.net/critica.php?id=797
http://www.myspace.com/d3orock
http://a-trompa.net/novidades/novidadeswanna-hold-you-d3o/
http://writenrollblogger.blogspot.com/2007/08/entrevista-com-os-d3o.html

Da Vinci 
(Lisboa; 1982 -)

Banda pop dos anos 80 formada por Pedro Luís (piano e voz), Lei Or (voz) e João Heitor (percussão e voz). O single 

de estreia remonta a 1982 e incluía os temas “Lisboa Ano 2000” e “Fantasmas” ao qual sucedeu “Hiroxima 

(Meu Amor)”, álbum que chegou a disco de prata. Em 1983 editam o álbum “Caminhando” e o single “Xau 

Xau de Xangai”, altura em que Fernando António (ex-Beatnicks) entra também para a banda. Posteriormente 

sai “Anjo Azul” (Single, 1984), ao qual se segue “Momentos de Paixão” (sinlge, 1985). Em 1986 é lançado 

o single “Prince Of Xanadu”. Mudam de editora e editam “A Jóia No Lótus” (Lp, 1988). Em 1989 ganham o 

Festival RTP da Canção com o tema “Conquistador” e representam Portugal em Lausanne (Suíça), no Festival 

da Eurovisão. O álbum “Caminhando” foi provavelmente o que lhes conferiu maior projecção. Os Da Vinci 

durante vários anos estiveram longe dos palcos sendo que em 2007 actuaram no pavilhão atlântico para mais 

de 9.000 pessoas no âmbito do programa de passagem de ano da RTP1 (Gato Fedorento). 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/davinci.htm
http://a-trompa.net/recordacoes/recordacoescaminhando-da-vinci
http://pt.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci_(banda)

http://davinci.dotsi.pt/?p=&l=pt
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Da Weasel 
(Almada; 1993 -)

Colectivo de hip-hop composto por Carlos Nobre(Pac), Virgul, Jay-Jay, Quaresma, Guilherme Silva, Dj Glue, 

tendo como ex-membros Yen Sung e Armando Teixeira. Começaram por contar totalmente em inglês, num 

contexto experimentalista. Um ano depois, surge o primeiro EP “More Than 30 Motherf*****s”. Em 95 

é lançado o 1º álbum – “Dou-lhe com a Alma” – que marca a transição para o português como língua 

dominante. Da discografia fazem parte “3º Capítulo” (1997), “Iniciação A Uma Vida Banal – O Manual” 

(1999), “Podes Fugir Mas Não Te Podes Esconder” (2001), “Re-Definições” (2004) e “Amor, Escárnio e 

Maldizer” (2007). Em 2001, destaca-se a participação nos festivais Sudoeste e Paredes de Coura e em 2004 

no Super Bock Super Rock. Ao longo do seu percurso, a banda conta já com alguns prémios, como “Best 

Portuguese Act” (Melhor Grupo/Banda Portuguesa), em 2004 nos MTV Europe Music Awards e 2 Globos de 

Ouro nas categorias “Melhor Banda Portuguesa” e “Revelação do Ano”, em 2006. Em 2007 vencem de novo 

a categoria de “Best Portuguese Act” nos MTV Europe Music Awards e no ano seguinte, vencem iguamente o 

Globo de Ouro na categoria de “Melhor Banda Portuguesa”.

Fonte: http://palcoprincipal.sapo.pt/fotos_noticias/Image/Julho2009/da%20weasel.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.daweaselonline.com/
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=31088075

http://pt.wikipedia.org/wiki/Da_Weasel

Dama Bete 
(Lisboa; 2007 - )

Elizabete Oliveira nasceu em Moçambique em 1984 tendo vindo para Portugal com apenas 2 anos. Hoje, é 

Dama Bete, mestre de cerimónias, precursora do movimento hip-hop feminino em Portugal. O seu disco de 

lançamento intitula-se “De igual para igual” (2008/Universal), e vem consolidar o êxito atingido pelos singles 

“Cala-te” e “Definição do Amor”. 
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Fonte: http://www.myspace.com/damabete segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/a-espera/a-esperadama-bete
Davide Pinheiro, A primeira ‘rapper’ nacional a solo, in http://dn.sapo.pt/2008/08/12/artes/a_primeira_
rapper_nacional_a_solo.html

Dapunksortif 
(Peniche; 2004 - )

Banda de rock com influências marcadas nos anos 70, é  composta por Paulo Franco (voz, guitarra) e Joao 

Guincho (guitarra e voz secundária) e também pelos convidados dos concertos ao vivo, João Leitão (baixo e voz 

secundária), e Fred/Zé Carlos (bateria). Ao primeiro disco da banda “Ready!Set!Go!” (2006/Rastilho) seguiu-se 

o mais recente “Electro Tube Riot” (2008/ edição de autor) produzido pelos DaPunkSportif e Marco Jung, este 

segundo álbum da banda foi editado e distribuído pelos próprios em conjunto com a  Lisboagência.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewI
mage&friendID=47489545&albumID=305706&imageID=30469030 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.rascunho.net/critica.php?id=909
http://www.myspace.com/dapunksportif
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David Fonseca 
(Leiria; 2001 -)

David Fonseca nasceu em Leiria a 1973. Estudou cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e foi 

aluno da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1992/94). A carreira musical começou com os Silence 4 onde 

foram editados dois álbuns, “Silence Become It” (1998) e “Only Pain Is Real” (2000), que obtiveram enorme 

sucesso. Em 2002 a banda acaba. No ano seguinte David Fonseca inicia a sua carreira a solo com o álbum 

“Sing Something New” que vem a ser disco de ouro. Em 2005 sai “Our Hearts Will Beat As One” que se torna 

rapidamente disco de ouro e recebe o título de melhor álbum de pop 2005. Em Outubro de 2007 sai ainda 

o álbum Dreams In Colour que também obteve grande sucesso. Em 2004 colabora no projecto Humanos, 

juntamente com Manuela Azevedo dos Clã e Camané, onde cantaram temas inéditos de António Variações.

 

Fonte: http://palcoprincipal.sapo.ao/fotos_noticias/Image/Setembro%202008/davidfonseca1.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=artistas&op=detalhe&m=13&fokey=bz.bands/457
http://www.davidfonseca.com/
http://www.myspace.com/davidfonseca

David Maranha 
(Lisboa; 2002-)

É visto como um dos exploradores sonoros portugueses mais prementes com colaborações diversas, 

nomeadamente por co-fundação dos Osso Exótico, membro dos Cúria e colaboração com os Organ Eye, todos 

estes projectos de música experimental. Entre o envolvimento nestes vários projectos é também um músico 

com trabalho a solo expresso no disco Marches of the New World (2007/Grain of Sound).

 
Fontes:
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=244
http://www.myspace.com/ossoexotico
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Dawnrider 
(Lisboa; 2004 –)

Projecto formado por Francisco Dias (voz, ex-Subcaos, ex-The No-Count DOM), João Barrelas (aka Libelinha, 

guitarra, ex-Subcaos), Hugo Conim (guitarra), Carlos Ferreira (baixo) e André Silva (bateria), tendo passado 

também pela banda os músicos Victor Silver (bateria, entre 2004 e Março de 2008, ex-The No-Counts DOM) e 

Samuel Rebelo (baixo, entre 2004 e o Verão de 2007). Revelam um nível de produção muito bem conseguido. 

Musicalmente caracterizam-se pelo hard rock psicadelico dos anos 70 aliado ao peso do doom metal.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=405568
10&albumID=32329&imageID=17155068#a=32329&i=65975837 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/em-sintese/em-sintesealpha-chapter-dawnrider
http://www.myspace.com/ragingplanetrecordsportugal
http://www.myspace.com/dawnriderdoom 

Day of the Dead 
(Lisboa; 2001 - 2009)

Banda líder da nova cena punk/hardcore nacional composta por Ricardo (voz), Nuno e Chad (guitarras), Luís 

(baixo) e João (bateria). A sua discografia passa por um vinil de 7’’intitulado “Old Habits Die Harder” (2003/ 

Caustic [editora brasileira]), a edição de um vinil de 7” conjuntamente com Ruiner (2006/ Vendetta Records 

[editora alemã]) e pelo primeiro full lenght, intitulado ‘A New Healing Process’ que saiu em 2006 através de 

um selo norte-americano chamado State Of Mind Recordings.

Fontes:
http://billy-news.blogspot.com/2006/07/day-of-dead-em-entrevista.html
http://www.myspace.com/dotd

Deadboy 
(Almada; 2000 -)

Criado em Almada em 2000 e incorporando o conceito “one man show”, DeadBoy surgiu com Tiago a solo. 

Tendo uma orientação rock de início, o projecto acaba por incorporar alguns elementos electro-rock pela altura 

de 2002 – 2004. Em 2007 é editado o primeiro LP - “Spiritz” pela WhiteZone que leva À organização de uma 

tour para efeitos de promoção. Para tal, Tiago reuniu um grupo de amigos que, segundo ele, acabaram por 

fazer parte da própria banda
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=v
iewImage&friendID=71781821&albumID=778242&imageID=18672531 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/deadboyspace
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zerospiritz-deadboy

Dead Combo 
(Lisboa, 2002-)

banda que busca influências musicais muitos distintas sendo classificada enquanto música alternativa. 

Compõe-se apenas de dois elementos, ambos com percursos musicais anteriores vastos, Tó Trips (Guitarras) 

e Pedro V. Gonçalves (Contrabaixo, Kazoo, Melódica e Guitarras) e cujo encontro para este projecto se deu a 

partir da ideia de um tributo a Carlos Paredes, ainda em 2001. Discografia: 2004 - Vol.1 Quando a Alma Não 

é Pequena (Transformadores); 2006 - Vol.2 Quando a Alma Não é Pequena (Dead & Company); 2007 - Guitars 

From Nothing” (Rastilho Records); 2008 - Lusitânia Playboys (Universal). 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=25409862&albumID=1275596&imageID=23561959 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dead_Combo
http://www.myspace.com/deadcombo



79

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Dead Dream Factory 
(Lisboa; 1984-1988)

Grupo de rock formado por Cristina “Psico” (voz), José Pedro Ataíde (guitarra), Pedro Alexandre Cardoso 

“Camaleão” (baixo) e Sapo (bateria). Em Maio de 84 concorrem ao 1º Concurso de Música Moderna do 

Rock Rendez-Vous. Vão à final, ficando em terceiro lugar atrás dos Culto da Ira e dos Mler Ife Dada. Da sua 

discografia destaca-se o tema “Candy House”, gravado para a compilação “Ao Vivo No Rock Rendez-Vous em 

1984”. Em 85 José Pedro Ataíde é substituído pelo Nick Gouveia (filho do Fialho Gouveia), e é nesta altura que 

a banda decide tentar a sua sorte em Inglaterra.

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/deaddreamfactory.htm 

Dealema 
(Gaia, Porto; 1996)

Um dos mais antigos colectivos de hip-hop portugueses formado por Fuse, Mundo, Maze, Ex-peão (MC’s), e 

pelo DJ Guze. Têm o hip-hop, o soul, o reggae e o drum’n’bass como algumas das principais influências. Da 

sua discografia fazem parte o EP “Expresso do Submundo” (1996) e os álbuns “Dealema” (Outubro/2003) e 

“V Império” (Abril/2008). Em todos eles está patente um carácter construtivo e interventivo, bem como uma 

atitude revolucionária que caracteriza as mensagens do colectivo.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=80090020&albumID=534887&imageID=25129294 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/dealema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dealema
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Decreto 77 
(Almada; 2003-).

Banda formada por João (voz, também responsável pela Infected Records), Damásio (baixo), Paulão (guitarra), 

Vik (guitarra) e Patilhas (bateria). Actualmente, no line up da banda constam João (voz), Vik (guitarra), 

Paulão(guitarra), Richie (bateria) e Nando (baixo). Marcados pelo punk rock em todas as suas modalidades, 

optam por cantar em português. Discografia: Open Hearts And Open Minds, Give Freedom A Chance (Demo, 

CDR, 2004); Decreto 77 + Piss (Split) (CD, Infected Records, 2006); Anthems From the Cities (c/Flippin’Beans) 

(CD, Infected/Fast Rock, 2007); Killing Trends: The Early Years 2004-2006 (CDR, Edição de Autor, 2008); 

Compilações: No Justice No Peace (Tape, SKP Records, 2005); Punk is Everywhere Vol 3 (CD, Volxdroge Records, 

2006); Kickass Vol 1 (CD, Kickass Records, 2007); Círculo de Fogo Vol 1: Ataque (MP3, Círculo de Fogo, 2007); 

Ataque Frontal (2xCD, Impulso Atlântico, 2008); Underground Anthems (7”EP, Zero Work Records, 2009); 

Punkarte (7”EP, Punkarte, 2009).
Fontes:
UNDERREVIEW (2009) – Decreto 77. Underreview. [Em linha]. (segunda-feira, 29 de Junho de 2009). Disponível 
em: http://underrrreview.blogspot.com/2009/06/decreto-77.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].
http://a-trompa.net/em-sintese/em-sintesesplit-cd-decreto-77-piss
http://www.myspace.com/decreto77

Delfins
(Cascais; 1984 - 2008)

Banda de pop-rock formada por Miguel Ângelo (voz e guitarra), Fernando Cunha (guitarra e voz), Luís Sampaio 

(teclados), Rui Fadigas (baixo) e Jorge Quadros (bateria e voz). Da sua discografia constam já 10 álbuns, 

para além de 4 compilações e 2 dvd’s com a gravação de concertos em Cascais e no CCB, respectivamente. 

Discografia: 1987 - Libertação (LP, EMI); 1988 - U Outro Lado Existe (LP, EMI); 1990 - Desalinhados (LP, BMG); 

1991 - 1 Só Céu - 86/89 (Compilação, EMI); 1993 - Ser Maior - Uma História Natural (2CD, BMG); 1994 - Breve 

Sumário da História de Deus (CD, BMG); 1995 - O Caminho da Felicidade (O Melhor Dos Delfins) (Compilação, 

BMG); 1996 - Saber a Mar (CD, BMG); 1998 - Azul (CD, BMG); 2000 - Del7ins (CD, BMG); 2002 - Babilónia 

(CD, BMG); 2003 - O Caminho da Felicidade II (Compilação, Farol); 2005 - Corpo e Alma (CD, Farol); 2007 - 

Delfins (CD, Som Livre). 

Fontes:
http://www.myspace.com/delfins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Delfins

Deolinda 
(Lisboa; 2006 -)

Projecto de música popular portuguesa composto por Ana Bacalhau (voz), Pedro da Silva Martins (composição, 

textos, guitarra clássica e voz), Zé Pedro Leitão (contrabaixo e voz) e José Luís Martins (guitarra clássica, 

ukelele, cavaco, guitalede, viola braguesa e voz). Resultado de anteriores experiências musicais diversas (jazz, 

música clássica, música étnica e tradicional) e através do cruzamento de diferentes linguagens e de muita 

pesquisa musical, os Deolinda procuram recriar uma sonoridade de cariz popular, que vai buscar influências a 

nomes como os de José Afonso, António Variações, Sérgio Godinho, Madredeus, Amália Rodrigues e Alfredo 

Marceneiro. Após dois anos preenchidos com vários concertos, os Deolinda editam este ano o seu primeiro 

álbum, “Canção ao Lado”, com catorze temas originais, pautados por um humor refinado e absurdo, por 

vezes quase surrealista, e várias participações especiais. Trata-se de um projecto original que questiona os 

tradicionais clichés associados ao fado.
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Fonte: http://www.passagemano.org/wp-content/uploads/2009/12/deolinda-passagem-ano-casino-lisboa.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.deolinda.com.pt/
http://www.myspace.com/deolindalisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deolinda_Lisboa

Deskarga Etílica 
(Figueira da Foz; 1999- 2004). 

Os Deskarga Etílica procedem da fusão de dois outros grupos, os Milraz e os Oi!Confusion. Eram compostos 

por: Mikey (voz), Mula (baixo), Múmia (bateria), Miguel (guitarra) e Franjas (voz). Eram marcados por projectos 

tais como Extreme Noise Terror, Uncurbed ou Doom, orientando-se para temas ligados à religião, ao capitalismo 

e à apatia. Discografia: Apunkalipse Now (CD, Kaput, 2003).

Fontes:
UNDERREVIEW (2009) – Deskarga Etílica. Underreview. [Em linha]. (domingo, 19 de Julho de 2009). Disponível 
em: http://underrrreview.blogspot.com/2009/07/deskarga-etilica.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].

Dezperados 
(Lisboa; 2003 -)

Dupla de DJ composta por Tiago Miranda e Nuno Rosa. Começaram no Lux, fugindo às convenções mais 

estabelecidas em relação ao djing, misturando o que não podia ser misturado, partindo discos ao vivo e 

improvisando colagens. Na altura, apresentavam-se sempre de máscara de forma a proteger a identidade e 

de mostrar que o importante é a música e não as pessoas que a seleccionam. O conceito inovador da dupla 

acabou por extravasar o espaço do Lux, tendo chegado aos festivais, nos quais também participaram nomes 

como LCD Soundsystem, Daft Punk, Moloko, Chemical Brothers, entre outros.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=98422041&albumID=646174&imageID=53310469 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/dezperadosdjs

DJ Ride 
(Lisboa; 2004 -)

Rui Miguel Abreu define o trabalho de Ride da seguinte forma: “breaks escolhidos com precisão cirúrgica, 

um entendimento superior da ciência de produção, arranjos que revelam uma mente em efervescente 

concentração: Ride desenha o futuro em cada novo beat e aí se cruzam as mais recentes referências – dos 

fracturantes baixos do mais avançado dubstep às mais ácidas linhas sintetizadas criadas em Los Angeles por 

estetas como flying lótus, passando pela liberdade do jazz, pelo rigor da electrónica e pelo peso do hip hop 

mais tradicional. O incrível, o inesperado, é que Ride combina tudo isto em proporções inéditas, oferecendo-

nos música que nunca se ouviu antes: em parte nenhuma do planeta. A imaginação é nele uma ferramenta 

muito mais importante do que qualquer mpc, laptop ou teclado moog, embora todos esses artefactos lhe 

sirvam para traduzir o que lhe vai na alma, no cérebro e nas veias”.

Fonte:
http://www.optimusdiscos.com/discos/beat-journey

DOPO 
(Porto; 2004-2009). 

Grupo composto por André Gomes, Pedro Rios e Kamanu. Ao ouvir DOPO, parecem-nos insubstituíveis e 

suficientes as palavras de Rui Eduardo Paes acerca da sonoridade e ambiência do projecto: “Os portugueses 

DOPO seguem essa tradição quase perdida do rock (digo “quase” não porque o modelo death / doom metal 

se tenha tornado hegemónico, mas porque o “mainstream” deste domínio musical escolheu outras místicas: o 

dinheiro, a fama e a moda). São ritualísticos, psicadélicos e deliciosamente não-virtuosísticos, “tocam” a vida 

sem a mínima pretensão de dela fazerem Arte, improvisam. Nos antigos rituais, música e dança não eram ainda 
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a música e a dança que conhecemos, disciplinas artísticas, mas expressões cerimoniais da vida, destinadas a 

estabelecer vínculos entre os indivíduos (ou a resolver os seus conflitos) e a comunicar com o além. O que 

ouvimos no novo “For the Entrance of the Sun”, e mais acentuadamente ainda do que no anterior “Last Blues, 

To Be Read Someday”, tem essa dimensão simultaneamente “folk” e “sacra”, é música do povo e do espírito, 

ainda que se trate de folclore imaginário (pudera, num tempo em que os alicerces de betão substituem as 

raízes das árvores!) e de um sacralismo alternativo ao das religiões instituídas, obviamente não reconhecido 

por estas e não enquadrável com exactidão em tal termo tão delimitativo, se o lermos segundo a grelha 

judaico-cristã do entendimento. Encontramos elementos das músicas orientais? Decerto, e isso porque as ditas 

estão ainda hoje mais próximas da terra. Há algo de antigo (medieval, porventura) no trabalho das guitarras? 

Haverá, e porque este rock procura a intemporalidade e não um qualquer situacionismo geracional. O órgão 

Antonelli fabrica uma base sonora “drônica”, em tudo semelhante às produzidas pelos harmónios indianos, 

mas a percussão é fortemente sincopada e mesmo tribal, inclusive nos momentos em que o navio África atraca 

no Tibete” (Pães, 2007). Discografia: “Last Blues, To Be Read Someday“(Test Tube, 2005); “For the Entrance of 

the Sun” (Test Tube, Lovers & Lollypops, 2007); “Crossing Birds [3]” (Foxglove, 2007); “Blue Lands” – DOPO 

(Test Tube, 2009). 

“Blue Lands” – DOPO (Test Tube, 2009)
Fonte: http://www.myspace.com/dopodopo segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
www.myspace.com/dopodopo 
testtube.monocromatica.com 
http://a-trompa.net/netlabels/netlabelsblue-lands-dopo/print/
http://a-trompa.net/trompalista/040-%e2%80%9cblue-lands%e2%80%9d-%e2%80%93-dopo/print/
www.digitalisindustries.com
http://a-trompa.net/novidades/novidadescrossing-birds-dopo
http://testtube.monocromatica.com/releases/tube063.htm
PAES, Rui Eduardo (2007) – DOPO. Test Tube. Monocroática [em linha]- Disponível em: http://testtube.
monocromatica.com/releases/tube063.html. [Consult. 2 Abril 2010]. 
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DR Sax 
(Porto; 1995 - 2001)

Grupo de disco-pop formado por Pedro Saraiva (voz), Denise Machado (vozes), Alberto Índio (guitarra) e Tiago 

Resende (rap), bem como por um baterista e um baixista, convidados sempre que a banda actua ao vivo. 

Do seu percurso destacam-se o primeiro álbum “0670”, de 95, e “Homem Objecto”, de 1998. “Eu não me 

esqueci” e “voulez vous coucher avec moi” transformaram-se em grandes êxitos, contribuindo para definir o 

lugar do grupo no panorama musical português. Em 2007 editam o mais recente álbum, “10 anos depois”. 

Com influências de dance music e disco sound, é um disco versátil, que inclui nove temas novos, três remisturas 

e três actualizações de material antigo. À sonoridade disco-pop junta-se um house ríspido, melodias plásticas 

dos anos 80 e reggae escandinavo.
Fontes:
http://santosdacasa.blogspot.com/2006/07/dr-sax-10-anos-depois.html
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/7694

Dr Frankenstein 
(Lisboa; 1994 - ) 

Banda formada por André Joaquim (guitarra e voz), Duarte Vicente (bateria), Luís Furtado (baixo) e Luis Sales 

(órgão). São influenciados pelo surf e garage dos anos 60 e por bandas como The Cramps e The Ventures. Já 

partilharam o palco com bandas como Man Or Astroman? e Speedball Baby. 

Fonte: http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=41661729&blogId=420524296 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/em-cartaz/em-cartazdr-frankenstein
http://www.myspace.com/drfrankensteinlab
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Drill 
(Lisboa; 2005 -)

Banda rock formada por Manel Portugal (guitarra e voz), Pedro ‘Ghitaj’ Gonçalves (bateria e voz) e Neves (baixo). 

Depois de disponibilizarem gratuitamente “This is not a Drill” (EP, 2007), editam “3″ (Ep, Poison Tree Records, 

2008) onde apresentam seis músicas de qualidade acima da média coadjuvadas pela editora norte-americana 

Poison Tree Records. 

Fontes:
www.myspace.com/drillsound
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesdrill-em-5-sentidos
www.twitter.com/drillsound 
www.poisontreerecords.com

Doismileoito 
(Maia; 2006 -)

Grupo constituído por Pedrim, Andrim e Nicolim. Gravaram entre Janeiro e Março de 2008 um álbum 

homónimo editado pela EMI no estúdio do Victor Erudito. Em 2006 venceram a final do TMN Garage Sessions, 

chamaram a atenção por várias razões, uma delas a opção pela língua portuguesa. Praticam uma sonoridade 

rock associada a elementos de algum ecletismo musical oriundos da folk e do country.

Discografia: Doismileoito (EMI, 2009).

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=71974279&
albumID=70704&imageID=45045099 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/trio2008
http://www.doismileoito.com/
http://www.youtube.com/profile?user=MMVIII
http://doismileoito.blogs.sapo.pt/
NUNO GALOPIM (2009) - De uma cave na Maia para a rodela de um CD. Diário de Notícias [em linha] 
2009/01/30. Disponível em http://dn.sapo.pt/2009/01/30/artes/de_cave_maia_para_a_rodela_um_cd.html. 
[Consult. 16 Jun. 2009]. 
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Doutores e Engenheiros 
(Algés; 1986 - 1990)

Os Doutores e Engenheiros foram formados em Algés, no início de 1986, por Alexandre Nunes (voz), Pedro 

Pimentel (teclas), Luís Moreno (guitarra), Tica Magalhães (baixo) e João Rock (bateria, mais tarde substituído 

por Ilídio Praia). Praticando um pop gravam uma maqueta que beneficiará de reconhecida aceitação nos 

programas de música portuguesa da época. Os temas “So Long”, “I’m Sick” e “Planet” chegam a ocupar os 

primeiros lugares do top “Quinta dos Portugueses” do programa “Ocidental Praia” da Rádio Renascença. Em 

1987 concorrem ao Concurso do RRV mas não vencem a eliminatória. O primeiro contrato surgira em 1988 

com a Edisom. Nesse ano sai o primeiro álbum, “Doutores & Engenheiros”, que foi produzido por Manuel 

Cardoso (aka Frodo). O tema deste disco que obterá maior reconhecimento será “Estou na Margem”. O LP 

vendeu cerca de 4 mil exemplares, valor muito interessante. Em 1988, o grupo dará cerca de trinta concertos, 

um pouco por todo o país. 

Discografia: Doutores & Engenheiros (LP, Edisom, 1988); Lavagem de Estrada (LP, Edisom, 1989).

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_j7xGei5dYnM/Sp2MofQ3ILI/AAAAAAAAKGE/MYR6YaQIkIg/s1600-h/Doutores+e+Engenheiros.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/doutoreseengenheiros.htm
http://pdclinks.net/forum/index.php?showtopic=9631&mode=threaded&pid=43140
http://underrrreview.blogspot.com/2009/10/doutores-e-engenheiros.html

Duplex Longa 
(Lina-a-Velha; 1987 -1995)

Mário Resende (violino, caixa de ritmos, flauta, cassetes, computador, electrónicas) e Carlos Raimundo (baixo, 

caixa de ritmos, cassetes, samplers, electrónica) faziam parte de diferentes grupos que partilhavam o mesmo 

local de ensaios. A ideia de criação de um projecto surgiu a partir da vontade de participar no Concurso Novos 

Valores que levou à realização de 3 músicas. Mesmo não ganhando o concurso, no ano seguinte começaram 

a ter convites para concertos em todo o país, entrevistas em rádios e participações na televisão. Chegaram 

a ter a participação de Anabela Duarte (Mler Ife Dada), Rodrigo Amado (João Peste e o Acidoxibordel), Luís 

Desirat (Ena Pá 2000), Cramol (Coro Feminino), Vítor Rua e Jorge Lima Barreto, além de outros, na produção de 

algumas das suas músicas. Em 1992 foi editado o disco “Forças Ocultas”. Em 1995, Fernando Guiomar (ex-In 

Loco), guitarrista e compositor, juntou-se ao projecto, todavia, algum tempo depois a banda desmembra-se.  

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://ascausasperdidas.blogspot.com/2007/05/duplex-longa-foras-ocultas-1992.html
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É Sexta-Feira Foge Comigo 
(Leiria; 2009 - )

Este é o novo projecto de Pedro Miguel (coordenação, textos, vídeo, música e alguma voz), um projecto 

alternativo, experimental e transdisciplinar que se estende ás áreas da música, vídeo e palavra, contando assim 

com a colaboração de actores, radialistas, músicos, etc. Entre estes, encontram-se os nomes de Sónia Tavares 

(The Gift) e Adolfo Luxúria Canibal.

Fonte: http://www.myspace.com/sextacomigo segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/sextacomigo 
http: / /a-t rompa.net/novos-sons/e-sexta-fe i ra-foge-comigo?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ATrompa+%28A+Trompa%29

Ecos da Cave 
(Santo Tirso; 1987 - 1995) 

Grupo de rock inicialmente composto por Carlos Lima (guitarra e harmónica), Armindo (baixo), Francisco 

(guitarra), José Augusto Costa (bateria) e Alfredo (voz). Em 88 concorrem ao 5º Concurso do Rock Rendez-

Vous e vêem o tema “Desejo” incluído na compilação “Registos”, que conta com a participação das oito 

melhores bandas classificadas. Em 91, já com outra formação (Chico Zé na guitarra, Armando Lima no baixo, 

Carlos Lima na guitarra, teclas e harmónica, Zé Costa na bateria e na percussão e Rafael na voz), gravam o 

LP “As Papoilas do Campo Estéril”. Em 1992 participam na primeira edição das Noites Ritual Rock e no ano 

seguinte são cabeça de cartaz da primeira edição do Festival Paredes de Coura. Em 94 gravam o disco “O 

Silencia Extremo do Aborígena”, mas no ano seguinte acabam por desaparecer. Mais tarde, em 2004, com 

Alfredo (voz e guitarra), Chico (guitarra e voz), Rui Gomes (baixo) e João (bateria), a banda ressurge sob o 

nome de “Ecos”, com influências tão distintas como Joy Division, Dead Combo, The Legendary Tigerman, 

Bauhaus, The Cure, entre outras.

Fontes:
http://www.myspace.com/ecosst
http://anos80.no.sapo.pt/ecosdacave.htm

Ela não é francesa ele não é espanhol 
(Lisboa; 2007 -)

Banda composta por Inês Jacques (voz, melódica e kazoo), coreógrafa, cantora, enfim, performer; Eduardo 

Raon (harpa e domra), músico de projectos como Hipnótica, Bypass ou Powertrio. Os dois são a alma do 

projecto. Este duo de voz e harpa, tem vindo a desenvolver música que nem sempre é fácil de catalogar. Apesar 

da origem do seu trabalho estar no jazz, não se pode colar a esse rótulo. Os músicos conheceram-se durante 



89

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

a composição de “Reconciliation”, álbum de 2004 dos Hipnótica. A partir daí começaram a desenvolver a 

música desta rara combinação instrumental. Juntos têm trabalhado e re-arranjado maioritariamente temas de 

jazz, alguns da esfera pop e também começam a desenvolver o seu repertório original.

Fontes:
www.zut-site.com
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonsela-nao-e-francesa-ele-nao-e-espanhol/
http://2007.serralvesemfesta.com/gca/index.php?id=151
http://guiadanoite.net/index2.php?option=com_yanc&act=archive&task=view&cid=92&Itemid=60&no_
html=1

Electric Willow 
(Lisboa; 2005 -)

Banda indie-rock formada por Mateus (voz e guitarra), Adílio Sousa (baixo) e Pedro Geraldo (bateria). Têm 

vindo a surpreender o público nomeadamente em Majestic lies, último registo da banda, que sai na sequência 

de Nothing’s Ever Good Enough, álbum que apresenta um som harmonioso e revela um apurado sentido 

estético da banda.   

Fontes:
http://a-trompa.net/olhares/olharesnothings-ever-good-enough-electric-willow
http://www.myspace.com/electricwillowband

Émasfoi-se 
(Coimbra; 1987 - 1991)

Banda mítica conimbricense que esteve na génese de grupos como Tédio Boys (e por arrasto WrayGunn, 

Bunnyranch, d3ö, Parkinsons e Legendary Tiger Man), Belle Chase Hotel e Caffeine. “Umas fitas dos Émasfoi-

se” é o nome deste registo histórica da pop nacional. Os Émasfoi-se notabilizaram-se pelas suas enérgicas, 

divertidas e cativantes actuações ao vivo capazes de criar à sua volta um culto invulgar na época. Recentemente, 

Apesar disso, nunca conseguiram registar num disco em nome próprio os seus temas e foi provavelmente isso 

que determinou o final prematuro da banda. O grupo, originário de Coimbra, existiu entre 1987 e 1991, tendo 

sido provavelmente a banda que abriu portas para a existência de uma cena musical em Coimbra. A formação 

mais duradoura dos Émasfoi-se constava de sete elementos: Nito na voz, Alex na guitarra, Sérgio Cardoso 

que começou no baixo e acabou na guitarra, Miguel Falcão no baixo, João Paulo na bateria, e os performers 

Tony Fortuna e J. P. (João Pedro Santos). Pelo grupo passaram ainda, de modo mais ou menos fugaz, o cantor 

Zézé e a guitarrista Cristina. As suas actuações ao vivo eram caracterizadas pela sua teatralidade e pelo humor 

negro. Juntamente com os Tédio Boys, foram importantes para a emergência de vários projectos musicais da 

cidade Coimbra que se destacam actualmente (WrayGunn, d3ö). Foi recentemente editado o álbum “Umas 

fitas perdidas dos Émasfoi-se K7s perdidas” - M’as Foice (2005 – Lux).

Fonte: http://mybraindance.blogspot.com/2009/04/emasfoi-se-umas-fitas-dos-emasfoi-se.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fonte:
http://anos80.no.sapo.pt/masfoice.htm
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http://a-trompa.net/arquivo/sem-categoria/page/91?iphone=true
http://punkadaria.blogs.sapo.pt/246860.html

http://orelhadoano.blogspot.com

Emílio e a Tribo do Rum 
(Lisboa; 1985-1998)

Grupo formado por precursores do movimento psychobilly lusitano, os Emílio e a Tribo do Rum são um dos 

nomes verdadeiramente históricos da cena rock’n’roll. Grupo liderado por Jorge Bruto e Pinela, formariam 

após o fim destes, em 1988, os Capitão Fantasma. Dão um concerto memorável no Rock Rendez Vous no dia 

de Natal de 1985. O grupo era constituído por: João (guitarrista); Jorge Bruto (vocalista); Pinela (guitarrista 

que tinha tocado numa das primeiras formações dos Mata Ratos) e António Forte (baterista). O grupo teve 

bastante rodagem e aparecia muito ligado à zona de Alvalade. Essas constantes actuações levaram-nos a obter 

vários êxitos, tais como, “Cadillac El Dorado”, “Pernas”, “Elvis, Elvis”, “One Of This Days” e “Brand New 

Cadillac”. Lamentavelmente, não deixaram nenhum registo sonoro. Fica a lembrança de excelentes concertos 

e algumas maquetes. Tinham como particularidade um dueto de backing vocals femininas. Terminaram em 

1988, acabando Jorge Bruto (voz) e Pinela (baixo) por formar mais tarde os Capitão Fantasma.

Fonte: http://www.myspace.com/emlioeatribodorum segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.underworldmag.org/website2005/DirEscrita/edicoes/art_Nj3cfS0sOL4T.pdf
http://a-trompa.net/myspace-sons/myspace-sonscaes-vadiosemilio-e-a-tribo-do-rumtedio-boys/
http://anos80.no.sapo.pt/emilioeatribodorum.htm

Ena Pá 2000 
(Lisboa; 1987 -) 

Banda de rock satírica composta por Manuel João (voz, violoncelo, trompete e bandolim), Pão Diospiro 

(guitarra sintetizadora), Francis ferrugem (percussão), Pepito Durex (saxofone, viola e trompa), Manuel Anão 

(contrabaixo) e Joselito Desirato (bateria). O primeiro álbum, “Enapália 2000” surge em 1992. Sucedem-

lhe “És muito Linda” (1994), “Opus Gay” (1997), “2001, Odisseia no Chaço” (1999) e “A Luta Continua” 

(2004). Caracterizada pela paródia e por uma atitude anarquista, a banda tem como objectivo a diversão 

e tornar-se a pior banda do mundo. Letras obscenas, um estilo visual onde se vislumbram influências 

teatrais e uma música que varia entre padrões mais tradicionais e um rock’n’roll desconstruído são os traços 

definidores deste grupo. Discografia: 1987 - Telephone Call/Pão, Amor e Totobola (Single, CBS); 1991 - 

Projecto Ena Pá 2000 Project! (EP, El Tatu); 1992 - Enapália 2000 (CD, El Tatu); 1994 - És Muita Linda (CD, 
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Discossete); 1996 - Doces Penetrações (Single, Discossete); 1997 - Opus Gay (CD, Discossete); 1999 - 2001 

- Odisseia no Chaço (CD, CD7, 1999); 2004 - A Luta Continua! (CD, Zona Música). Colectâneas: 1993 - 

Johnny Guitar - Hon Hin Hon.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID
=178554956&albumID=223448&imageID=715754 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

 
Fontes:
http://www.myspace.com/enapa2008
http://anos80.no.sapo.pt/enapa2000.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ena_P%C3%A1_2000

Endovélico 
(Corroios; 2000 -) 

Banda skinhead nacionalista portuguesa cujos membros já haviam feito parte de outras bandas Oi nacionais, 

como Confronto, Extremo ou LusitanOi. O vocalista e baixista Hugo Bimbas (ex-Extremo), o baterista Luís e o 

guitarrista Miguel (ex-LusitanOi). O som da banda é um Hardcore pesado de cariz político e cantam sempre em 

português. Deram vários concertos em Portugal, Itália e Espanha e já tocaram junto de nomes como Bruttal Attack. 

DISCOGRAFIA: Censura (CD, Rata-Ta Ta Tá, 2002); COMPILAÇÕES: Vox Europa II (CD, Rupe Tarpea Productions, 

2001); White Covers to Lunikoff (CD, Desconhecido, 2003); Nadsat nº1 Magazine (CD, Nadsat, 2003); 

European Songs of Glory (CD, PC Records, 2004). 

Fontes: 
http://www.lastfm.com.br/music/Endovelico
http://underrrreview.blogspot.com/2009/07/endovelico.html

Entes Queridos 
(Porto; 1985-1992): 

Banda de rock que fica em 2º lugar no Festival Nacional da Nova Música Rock e é considerada a banda 

revelação em 85 e a banda esperança em 86. No mesmo ano com Lourenço Rocchi (voz), Hermínio Tavares 

(guitarra), Rogério Paulo (baixo), Jorge Costa (bateria) e José Augusto (percussão) muda de nome para Fado 

Colorado e participam no 3º Concurso do Rock Rendez-Vous. Em 87 a banda retoma a anterior designação e 

com Zé Augusto na voz gravam a k7 “Desta Vez Para Sempre”. Em 91, gravam o LP “Folhas Caídas”, agora 

com João Alírio no baixo. Discografia: 1987 - Desta Vez para Sempre... (Cassete, K7 Xunga!); 1991 - Folhas 

Caídas (LP, MTM).
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Fonte: http://anos80.no.sapo.pt/entesqueridos.htm segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fonte:
http://anos80.no.sapo.pt/entesqueridos.htm

Erro! 
(Sintra; 2005 -)

Projecto de música alternativa e electrónica, da responsabilidade de João Palma (voz, guitarra, loops, pc, 

música e letras). Ao vivo conta com a colaboração de JP Almeida na guitarra. Trata-se de um projecto musical 

introspectivo e solitário, que encontra no computador o cúmplice perfeito para o exorcizar de fantasmas do 

seu mentor, sempre com um humor refinado e distante. Sustenta-se numa new wave digital e experimental, 

assumindo um carácter marcadamente minimal. Em 2006 é editado o seu primeiro álbum, “Isto é o Quê, 

Mãe?”, editado pela Cobra.

Fonte. http://www.myspace.com/erromusic segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/erromusic
http://www.cobradiscos.org/edicoes.asp

Essa Entente 
(Lisboa; 1984-1994)

Grupo de pop-rock composto por Paulo Riço (voz e baixo), Paulo Neto (bateria) e Paulo Sousa (guitarra 

elétrica) aos quais se juntam Paulo Salgado (proveniente dos Pop Dell’Arte) no baixo, e Manuel Machado no 

acordeão, tendo Paulo Riço passado para guitarra acústica (mantendo a voz pricipal). A banda participa no 

2º Concurso do Rock Rendez-Vous no qual vence uma das eliminatórias e participa depois no 3º Concurso, 

ficando em 2º lugar. Em 86, com produção de Nuno rebelo, gravam o tema “La Féria” para a colectânea da 

Ama Romanta “Divergências”. No mesmo ano gravam o tema “Festa Final” para a compilação “Sons e Temas 

do II CMM”. Em Maio de 1989 é editado o disco de estreia da banda, “Essa Entente”, que tem “Dança Nua” 
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como o tema mais conhecido. Em 93 participam na colectânea “Filhos da Madrugada”, com o tema “Senhor 

Arcanjo”, albúm que continha versões de músicas de Zeca Afonso. Apesar das gravações do 2º disco serem 

anunciadas, em 1994 dão o último concerto no Estádio de Alvalade diante de uma plateia de milhares de 

pessoas. Discografia: 1989 - Essa Entente (LP, Polygram); 1989 - Dança Nua/Pets-de-Loup (Single, Polygram). 

Colectâneas: 1986 - Divergências - La Féria (Ama Romanta); 1986 - Música Moderna Portuguesa Vol. 2 - Festa 

Final; 1986 - Festa da Cerveja, na Cervejaria Real Lusitana - O que Quero É Mais um Copo!; 1994 - Os Filhos 

da Madrugada - Senhor Arcanjo. 

Fonte. http://www.myspace.com/essaentente segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/essaentente.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Essa_Entente
http://www.myspace.com/essaentente

Estado Sónico 
(Marinha Grande; 1989 -) 

Formados por José Polido (voz), Tiago Granja (guitarra, irmão de Pedro Granja dos Ode Filípica), Garry Vicente 

(guitarra), Mário Nicolau (baixo), Nuno Lopes (bateria) e Luís Guerreiro (trompete), começaram por praticar um 

pop-rock alternativo. Os Estado Sónico sofrem influências de bandas como Bau haus, Teenage Fanclub e Sonic 

Youth. Venceram o Primeiro Concurso de Música Moderna de Alcobaça, superando na final os Ex-Votos. A 

banda esteva algum tempo parada voltando-se a reunir com nova formação: José Polido, Luís Guerreiro, Nuno 

Lopes, Sérgio Alves e Donato Filipe.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=173428154&albumID=1147698&imageID=13680319 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/breves/breveso-regresso-dos-estado-sonico
http://www.myspace.com/estadosonico2007
http://a-trompa.net/cassete/casseteo-electrico-sonico-estado-sonico
http://estadosonico.blogspot.com/
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Expensive Soul 
(Leça da Palmeira; 1999)

Grupo de hip-hop formado pelos MC’s Demo e New Max, conta também com Dino e Mary Jane (voz), Guinho 

(baixo), Sérgio Silva (Bateria), Mr. D (teclados) e L.V.M. (guitarra). Na verdade, destacam-se por ser o primeiro 

grupo de hip-hop com banda ao vivo – Jaguar Band. Com uma sonoridade que vai do hip-hop ao R&B, 

passando pelo soul, funk e reggae, só em 2004 lançam o seu 1º álbum, “B.I.”, de onde se destacam as músicas 

“13 Mulheres” e “Eu Não Sei”.

Fonte: http://www.lastfm.com.br/music/Expensive+Soul segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.lastfm.com.br/music/Expensive+Soul
http://www.myspace.com/expensivesoul
http://www.expensivesoul.com/

Ezra Pound e a Loucura 
(Lisboa; 1983 - 1986)

Grupo de rock, interessado em explorar o outro lado da new wave, composto por Jorge Ferraz (guitarra) e 

Victor Inácio (baixo), tendo também contado com a participação de nomes como João Peste e Ondina Pires dos 

Pop Dell’ Arte e Paulo Riço dos Essa Entente.

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm
http://mostraivos.blogspot.com/2007/12/ezra-pound-e-loucura.html

Ex Votos
(Odivelas; 1989 -)

Banda formada por Zé Leonel (Voz), Mário João (Baixo), Zéquinha (Saxofone), João Gonçalves (Bateria), Hugo 

Florêncio (Guitarra) e Israel Cestinho (Acordeão). Os EX VOTOS apareceram em 1989 dotados de uma crítica 

social feroz passível de irritar alguns partidos políticos. O som girava em torno de voz, guitarra e acordeão. 

Em 1994 gravaram “Cantigas do Bloqueio”, o primeiro disco para a El Tatu tendo sido recordista de discos 

vendidos por uma editora independente. Em 1995, ainda pela El Tatu, gravaram “Benditos sejam”. Os concertos 

multiplicaram-se nomeadamente em Barcelona. Passaram pelo Printemps de Bourges (França), pelo BAM em 
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Barcelona, por Toronto (Canadá), Senegal, Galiza e por quase todos os locais de espectáculos de Portugal. 

Com o desaparecimento da BMG os EX VOTOS só voltariam a gravar em 2001 para uma editora de nome 

Lepediscos. Após uma ruptura que levou à separação, a banda anuncia o seu regresso em Outubro de 2009. 

Fontes:
http://exvotos-banda.blogspot.com/
http://www.myspace.com/exvotos 
http://a-trompa.net/notas-soltas/o-regresso-dos-ex-votos



F
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f.e.v.e.r. 
(Lisboa; 2004 - )

Depois de várias vitórias em concursos de música moderna e algumas dezenas de concertos dados nos 

mais variados palcos com bandas de renome, o grupo obteve a atenção necessária para participar em 

várias compilações nacionais e estrangeiras. Recolhendo excelentes críticas ao seu segundo E.P. “Iconflict”, 

salientando-se a sua originalidade, a fusão de estilos praticada pelo grupo distingue-se à primeira audição e 

não deixa ninguém indiferente. “A abrir, os [f.e.v.e.r.] deram provas do seu valor.” (N.R.: Sobre a actuação no 

Coliseu do Porto, na primeira parte de HIM.) In O Primeiro de Janeiro. Discografia: “Resurrection” – f.e.v.e.r. 

(Raging Planet, 2009).

Fonte: http://palcoprincipal.sapo.pt/thepartisanseed/fotos/30972 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/feveronline 
www.fever.web.pt 
www.myspace.com/ragingplanetrecordsportugal
http://a-trompa.net/shots/resurrection-f-e-v-e-r/print/
http://a-trompa.net/antevisao/o-2010-dos-f-e-v-e-r
http://www.myspace.com/feveronline
http://www.ragingplanet.web.pt/new/fever.htm

Faca Monstro 
(Porto; 2008 -)

Colectivo na área do clube e do dub, foi criado para produzir música para o dance floor. O núcleo da 

plataforma é formado por: Jonathan HHY , Augusto X, André ÙLTIMO, André MAZE e EX-PEÃO Pina. Faca 

Monstro está associada a uma série de designers e promotores de modo a organizar mensalmente festas 

com concertos e dj sets com membros da plataforma e amigos, acompanhando de perto o sonoro vindo 

desta rede de estúdios. Faca Monstro foi criada no ano de 2008, ano do 50º aniversário de artistas como 

Prince e Michael Jackson.



98

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Fonte: http://www.facebook.com/pages/FACA-MONSTRO/103533132832#!/photo.php?pid=2688
945&id=103533132832 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/facamonstro
http://www.facebook.com/pages/FACA-MONSTRO/103533132832
http://soundcloud.com/facamonstro/transceptor-obliquo-faca-monstro-antiga-rdp
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zerofaca-monstro-mixtape-vol2-varios-artistas
http://www.bolosquentes.com/index.php?/propaganda/faca-monstro/

Fadomorse 
(Mirandela; 1998 - )

Banda composta por: Hugo Correia (voz, guitarra, guitarra portuguesa, cavaquinho, baixo, violoncelo, 

sintetizadores, sampling e programações); Hélder Brazete (bateria); Jorge Queijo (percussão e loops), Bruno 

Rodrigues (baixo e contrabaixo); Rómulo Ferreira (sintetizadores); David Leão (flauta transversal); Hugo Ferraz 

(MC) e Jorge Loura (guitarra). Trata-se de uma banda que experimenta todo um universo de fusões folks. A 

sua aproximação às raízes portuguesas é eclética, mostrando a quem os escuta que é possível dentro de uma 

matriz tradicional usar o rock, o funk, o hip hop, o hard-rock, a improvisação, o kuduro e o reggae. Com as 

ambiências que nos transportam do México à Malásia, os Fadomorse percorrem um universo de verdadeira 

world music. Discografia: “Gritar o Fado” (2002/Edição de autor); “Entrudo” (2003/Edição de autor); “Folklore 

Hardcore” - Fadomorse (HeptaTrad, MDParte, 2008). 

Fonte: http://cronicasdaterra.com/cronicas/wp-content/uploads/fadomorse.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
www.fadomorse.blogspot.com
www.fadomorse.net
www.mdparte.com
www.heptatrad.com
http://a-trompa.net/chapa-7/chapa-7folklore-hardcore-fadomorse/
http://a-trompa.net/bi/32/
http://www.myspace.com/fadomorse
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Fatimah X 
(2003-2005)

Banda criada por Jorge Ferraz de carácter virtual, com membros fictícios de biografia imaginada, onde para 

além das guitarras e vozes (principalmente de Natacha Araújo), tudo o resto é o produto de programações 

e se recorre a elementos composicionais informáticos. A excepção é a colaboração de Sidarta (sintetizador) 

nalgumas das esporádicas apresentações ao vivo. 

Fonte: http://www.sabotage.pt/biografia/web/fatimahx.html

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz
http://www.sabotage.pt/biografia/web/fatimahx.html

Fado Colorado (ver Entes Queridos)

Faíscas 
(Lisboa, 1978-1979)

Primeiro grupo punk português formado por Paulo Gonçalves, Pedro Ayres Magalhães e Emanuel Ramalho. 

Estreiam-se no Pavilhão do Restelo lado a lado dos Arte & Ofício e dos Psico. O objectivo da banda era 

proporcionar ocasiões de convívio alternativas ao sistema bem comportado da altura, criar um reportório em 

português preenchido por comentários sociais. Apesar de nunca terem gravado qualquer material, os Faíscas 

começaram a organizar concertos, criando as matinés de Sábado nos Alunos de Apolo, que terão motivado o 

aparecimento dos Xutos & pontapés, Aqui D’el Rock e UHF, entre outras. Não conseguindo entrar nos programas 

de rádio e nos jornais, desenvolveram as suas próprias acções de promoção e divulgação, nomeadamente 

a fanzine “Faíscas”, que distribuíam durante os concertos, ainda que com alguma irregularidade. Algumas 

discussões internas foram responsáveis pelo final da banda, ainda que alguns dos seus membros tenham 

formado os Corpo Diplomático.

Fontes:

http://anos80.no.sapo.pt/art004.htm
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Falecido Alves dos Reis 
(Porto; 1987- 1991)

Grupo do Porto formado pelos ex-Neo Mono Var, ex-Bar Beletta e ex-X-Position, Quim Coutinho, Eduardo 

Correia e por José Pedro Guimarães e Mário Soares. A estreia deu-se em 1988 no Pub Luís Armastrondo no 

Porto. Participam também no Concurso de Música Moderna Portuguesa do Rock Rendez Vous em 1988, 

figurando na compilação “Registos” com o tema “À Noite”. Posteriormente mudariam de nome para Alucina 

Eugénio. Discografia: COMPILAÇÕES: Registos (LP, Dansa do Som, 1989); Registos (CD, Movieplay, 1993).

Fontes:
BOURBONESE (2009) - The Great Lesbian Show. Under Review. Em linha]. 20/09/2009. Disponível em: http://
underrrreview.blogspot.com/2009/09/zero-song-experience.html. [Consult. 30 de Setembro. 2009].
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm
http://livratecao.blogspot.com/2009/02/falecido-alves-dos-reis.html
http://www.facebook.com/pages/Tributo-a-Falecido-Alves-dos-Reis/108774819155403

Fat Freddy 
(Porto, 1999 -)

Duo de rock experimental e psicadélico formado por Pedro Guedes Ferreira (programação, guitarra, samples, 

vídeo) e Nuno Oliveira (bateria) e que conta também com a participação de Filipe Leite (contrabaixo e baixo). 

Trata-se de um projecto com uma forte componente multimédia e cinematográfica, baseada numa sonoridade 

world, que cruza a electrónica com uma vertente rock assegurada pela combinação da guitarra, contrabaixo 

e bateria. Destacam-se por uma sonoridade de valsas, polkas, da América das steel guitars e do rockabilly, 

tendo como pano de fundo o imaginário de Kusturica e Stanley Kubric. Discografia: «», Editora Cobra, 2006; 

Fanfarras de Ópio, Banzé/Musicactiva, 2003; Compilações: Acorda! Nova Música Portuguesa em MP3, CD, 

Cobra Records, 2006; Novo Rock Português, 2xCD, Chiado Records, 2007; Exploratory Music From Portugal, 

Calouste Gulbenkian Foundation/The Wire, 2004 e 2005; Divergências, Independent Records, 2004; CD1MH, 

Bor Land/Maus Hábitos, 2004; Compilação Revista Rock Sound, 2004; Cais do Rock, Vol.4, Low Fly, 2002.

Fonte: http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesfat-freddy-em-5-sentidos segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Fontes:
http://www.myspace.com/fatfreddyy
http://www.ruadebaixo.com/fat-freddy.html
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesfat-freddy-em-5-sentidos

Feromona 
(Lisboa; 2003 -)

Feromona, power-trio de rock português, nasce em Lisboa em 2003. Depois de ano e meio em estúdio, a 

estreia em palco acontece em Agosto de 2004. Em Abril de 2005, a saída do baixista da formação original 

leva à entrada de Bernardo Barata no grupo, juntando-se assim aos irmãos Diego (voz e guitarra) e Marco 

Armés (bateria). Seguem-se concertos pelo Porto e Lisboa (vários) e a gravação da maquete Feromona, cujo 

alinhamento incluía já uma primeira versão do tema Mustang. Em 2006, mais concertos em Lisboa (vários), 

Braga e Cascais. A banda grava também um EP cujo single - Psicologia - começa a rodar em várias rádios locais 

por todo o país. O EP chegaria ainda à Antena 3 e à Radar, com os temas Mánif e Mustang, respectivamente, 

para além de Psicologia. 2007 fica marcado principalmente pelas actuações da banda em Tóquio (Fevereiro), 

primeiro em cartaz no festival Independence-D, no Studio Coast, e, depois, na discoteca Ruby Room. Também 

no início de 2007 acontecem as sessões Concertos de Bolso, iniciativa da Antena 3 que juntou vários projectos 

da recém-criada editora Catadupa!. Em Maio e Junho a banda toca em várias cidades portuguesas, destacando-

se os concertos realizados em Évora, em Portalegre e no Porto. No final do ano, e depois de vários concertos 

pelo Norte do país e pela região de Lisboa, a banda filma os dois primeiros videoclips - Psicologia (realização de 

Vasco Viana) e Bisturi (realização de Victor Ferreira) - que fazem parte da promoção do álbum de estreia, Uma 

Vida a Direito, lançado em Junho de 2008, ano em que se destaca a realização de vários concertos acústicos, a 

participação nas Noites da (Antena) 3, no Seixal, no festival Selekta, em Leiria, a festa de lançamento, na Crew 

Hassan, em Lisboa, e a actuação ao ar livre no arraial da Mouraria.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=20080181&albumID=24968&imageID=5459308 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
www.myspace.com/feromona
www.catadupa.org
http://a-trompa.net/nuvem-de-palavras/nuvem-de-palavrasuma-vida-a-direito-feromona/
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Fé de Sábio 
(Paredes; 1985 – 1993)

Originários de Cête, Concelho de Paredes, os Fé de Sábio são constituídos por José Santos (guitarra), Luís 

Santos (voz) e Adalmiro Ferreira (percussões). A sua estreia deu-se num concerto junto de Bramassaji. Este 

concerto deu-lhes alguma exposição e permitiu que se abrissem as portas para outras futuras actuações. 

Neste sentido, durante o ano de 1987, actuam no Pub Luís Armastrondo e participam no 1º Festival Luso-

Galaico de Rock. Algures entre 1986 e 1987, gravam três temas em estúdio, aos quais juntam um outro ao 

vivo, constituindo, assim, a sua primeira demo. Já com mais de quatro anos de palco, de aperfeiçoamento 

e refinamento das composições, decidem, em 1990, entrar em estúdio para registar o seu primeiro e único 

longa duração. O resultado foi um disco arrojado e coerente, conjugando poesias de palavras, imagens e sons. 

Em 1991, voltam a entrar em estúdio para gravar o seu sucessor, um EP de 4 faixas. Previsto ser lançado no 

ano seguinte, acabará por não sair dado que o projecto acaba. Discografia: Fé de Sábio (LP, Discantus, 1990); 

Compilações: Caixa de Música (CD, Câmara Municipal de Paredes, 2004).

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=297137516&albumID=39872&imageID=78184 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.myspace.com/fedsabio
http://www.lastfm.com.br/music/F%C3%A9+de+S%C3%A1bio

Ferro & Fogo 
(Amadora; 1978)

Grupo de covers de bandas de hard-rock, no início, composta por João Carlos (voz), Necas (guitarra), Alfredo 

Azinheira (baixo) e Mário Rui (bateria). A sua primeira actuação acontece em Aveiro, ao lado dos Tantra. A 

partir de 79/80 começam a fazer originais. Assim, em 1981 editam o primeiro single com os temas “Super 

Homem” e “Vai de Roda, Vem de Rock” e no ano seguinte “Santa Apolónia” e “Gaja Marada”. Ainda em 82 

lançam o LP “Vidas”. Em 84 surge mais um single com os temas “Oxalá” e “Homem das Mulheres”. Em 1996 

actuam em Bruxelas e em Roubaix (França), apresentando-se à comunidade portuguesa. Em 93, e um pouco 

por todo o país, iniciam o circuito de bares e discotecas, fazendo covers de bandas de hard-rock e heavy metal. 

Hoje são considerados uma das melhores bandas de covers do país, tocando em bares, concentrações de 

motards e semanas académicas. Actualmente a banda é composta por João Carlos (voz), Paulo Xis (guitarra), 

Feiteira (guitarra e vozes), Nuggy (baixo) e David Sequeira (bateria). Do seu reportório destacam-se versões de 

Iron Maiden e Metallica, dos portugueses Xutos & Pontapés e Resistência e dos clássicos dos anos 70 e 80 The 

Doors e Deep Purple.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=295779865&albumID=298457&imageID=921643 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
www.ferroefogo.net
http://www.myspace.com/ferrofogo
http://anos80.no.sapo.pt/ferroefogo.htm

Fish & Sheep 
(Barreiro/Ourém; 2004)

Duo composto por Afonso Simões na bateria (Phoebus, Braço e Manta Rota são outros dos seus projectos) e 

Jorge Martins na guitarra (integra igualmente o projecto Frango), faz parte de uma cena de rock desconstruído 

e marginal que começa a surgir em Portugal e na qual se inserem bandas como Frango, Loosers, CAVEIRA, 

Gala Drop, Tropa Macaca e dAnCE DAMage. Num constante duelo entre a bateria e a guitarra, ganha forma 

uma música livre e transgressora, veloz e violenta. Da sua discografia destacam-se “Mix Sex With Stupid”, de 

2005, e um split CD-R, “Para o Inferno com Eles”, editado no mesmo ano pela Lovers & Lollypos e que conta 

com a participação dos Tropa Macaca. Em pouco tempo o duo encontrou uma linguagem própria e sempre 

surpreendente.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=117112564&albumID=526168&imageID=6509458 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/fishsheep
http://www.bodyspace.net/reportagens.php?rep_id=194
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=61
http://som-activo.blogspot.com/2006/03/reportagem-caveira-fish-sheep-tropa.html
http://www.xuxajurassica.com/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=5378
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Fitacola 
(Coimbra; 2003 -)

Trata-se de um grupo originário de Coimbra dentro de uma sonoridade punk rock cantado em portugês. 

A banda é composta por Diogo (voz e guitarra), Libelinha (baixo e coros), Xico (bateria e coros) e Besugo 

(guitarra). Já tocaram um pouco por todo país e já partilharam o palco com nomes como Expensive Soul, Tara 

Perdida e Boss AC. São influências dos FitaCola os Censurados, CPM 22 e Rise Against. A banda tem vindo a 

editar pela Sons Urbanos Records, editora associada à Xuxa Jurássica.   

Fontes:
http://www.myspace.com/fitacola
http://www.myspace.com/xuxajurassica
http://a-trompa.net/a-espera/a-esperamundo-ideal-fitacola
http://palcoprincipal.sapo.pt/fitacola

Foge Foge Bandido 
(Porto; 2007 -)

Foge Foge Bandido é um projecto de Manuel Cruz (Ornatos Violeta, Pluto). Segundo Manel Cruz: “O Foge 

Foge Bandido foi um namoro de acasos, descobrir a música das pessoas e não dos músicos e atribuir ao tempo 

a tarefa de seleccionar o material. Foi tentar ao máximo expressar o processo, com a consciência, claro, de que 

o acaso se estende ao próprio entendimento desse processo e de que se calhar não percebi nada”.

Fonte: http://www.festivais.org/wp-content/featured/mcruz.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.fogefogebandido.com/
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=artistas&op=detalhe&m=13&fokey=bz.bands/187
http://www.myspace.com/fogefogebandido1
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Fonzie
(Lisboa; 1996 -)

Grupo de punk-rock formado por João Marques (bateria), David Marques (guitarra), Hugo Maia (voz e guitarra) 

e Carlos Teixeira (baixo). Em Maio de 1998 gravam o primeiro álbum, “The Melo Pot”, que recebe um feedback 

extremamente posotivo de todo o mundo. Em 2001 partem para a Suécia, onde gravam “Built to Rock”, que 

leva a banda a assinar com a editora norte-americana Jumpstar Records, com a portuguesa Movieplay, com 

a sul-americana Barulho Records, com a japonesa ULF Records, com a PunkNation records da Belgica e com 

a Godschild Records de Hong Kong. Em Portugal o álbum é editado em 2002, tendo a banda participado 

nos festivais do Sudoeste, Ilha do Ermal e Carviçais Rock. Ainda no mesmo ano iniciam uma digressão que se 

prolonga até 2003 e que os leva aos EUA, Brasil, Japão, Hong Kong e Singapura. “Wake Up Call” (2004) e 

“Shout It Out” (2007) são os álbuns seguintes. 

Fontes:
http://www.myspace.com/fonzie
http://www.fonzietime.com
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonzie

Forgotten Suns 
(Lisboa; 1991 -)

Os Forgotten Sun são oriundos de Lisboa e nasceram em 1991. A formação conta com Paulo Pacheco (voz, 

ex-Unified Theory, ex-Project Creation), Ricardo Falcão (guitarra), Nuno Correia (baixo), Johnny (teclas) e J.C. 

Samora (bateria, ex-Ava Inferi). Praticam um metal progressivo potente e destruidor. No inicio o projecto 

caracterizou-se essencialmente pela técnica desmedida. Desta sua primeira fase do grupo ficaram os registos 

“Fiction Edge”(2000) e “Snooze”(2004). O grupo era fortemente influenciado por Floyd, Rush,  Metallica, 

Fates Warning, Symphony X e Dream Theater. Em 2009 preparam lançamento de novo disco mas com nova 

orientação musical. 

Fontes:
http://www.gaudela.net/gar/artistas/Forgotten_Suns.html
http://www.gaudela.net/portugalprog/artistas/Forgotten_Suns.html
http://www.myspace.com/fsuns

For The Glory 
(Lisboa; 2003 -)

Os For The Glory surgiram em 2003 e tocam um harcore pesado com algumas influências metal. A formação 

engloba Rui Brás (baixo, ex-Twenty Inch Burial), Ricardo Congas (voz, ex-What Went Wrong), Sérgio Bernardo 

(guitarra, ex-Criminal Waste), Poli Correia (guitarra, ex-Endless Road) e Miguel Correia (bateria, ex-What Went 

Wrong). Compõem faixas de forte cariz sócio-político e relacionados com traumas e frustrações individuais. 

O seu primeiro disco, “Drown In Blood”, obteve grande sucesso e projecção internacional e valeu-lhes três 

Tours europeias para efeitos de divulgação. No final de 2007 chega o álbum “Survival Of The Fittest” gravado 

por Makoto Yagyu (If Lucy Fell) constituído por 11 temas que revelam muita energia, agressividade, atitude, e 

maturidade. 
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Fontes:
http://www.myspace.com/fortheglory
http://o-som.blogspot.com/2006/02/for-glory.html

Frakturados 
(Lisboa; 1982-1985). 

Banda formada por Miguel Carrilho (voz), Vasco Cavaco (guitarra), Quintela (baixo) e Luís Leite (bateria). 

Participaram no Festival Nacional da Nova Música Rock realizado no Porto em Novembro de 1985. Fizeram 

parte da chamada segunda vaga do movimento punk em Portugal. Discografia: 07-05-1984 (Tape, Edição de 

Autor, 1984)

Fontes:
UNDERREVIEW (2009) – Frakturados. Underreview. [Em linha]. (domingo, 17 de Maio de 2009). 
Disponível em: http://underrrreview.blogspot.com/search/label/Punk%20Rock?updated-max=2009-06-
01T20%3A57%3A00%2B01%3A00&max-results=20. [Consult. 15 de Mar. 2010].
http://www.myspace.com/frakturados
http://underrrreview.blogspot.com/2009/05/frakturados.html

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=173395871&albumID=184382&imageID=3124821 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Frango 
(Barreiro; 2004 -)

Composta por Jorge Martins (guitarra e baixo), Rui Dâmaso (guitarra e bateria) e Vítor Lopes (guitarra e bateria) 

é uma das bandas da cena emergente de rock instrumental-experimental-noise. Lançou-se pela netlabel Test 

Tube e da sua discografia destacam-se “Sitting San”, de 2005, “Whole Hit Bloomer” (cd-r da Searching 

Records), também de 2005 e “Aneboda” (cd-r da Searching Records), de 2006. em 2008 lançam mais dois 

cd-r’s – “No Miles” (Merzbau) e “Osso / Frango”.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=51303705&albumID=629873&imageID=374548 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/frangofrango
http://rock-rolaembarcelos.blogspot.com/2006/10/breves-frango-e-dancee-damage-em.html
http://monocromatica.com/netlabel/releases/tube013.htm

Freud&Eu 
(Vila Nova de Gaia; 2010-). 

Projecto formado por Bruno Nicolau (Voz), Peter Vieira (Saxofone), Luís Ribeiro (Guitarra), Sérgio Valmont 

(Baixo) e Rui Ribeiro (Bateria). Aludem a um rock “apoiado num conceito estético de tonalidades turvas e 

escassas, numa sonoridade brava e densa e num repertório lírico extenso” (nota de imprensa). São os próprios 

que o afirmam, mais ou menos ao mesmo tempo em que lançam o tema de avanço para o seu álbum de 

estreia. O single chama-se “O Senhor das Horas” e está em audição no MySpace do grupo. O álbum, “Sinto 

Falta de Acordar”, chega em Maio de 2010.
“Outro dia.
Outra viagem.
Os mesmos passageiros”.

Fontes:
DINIS, Rui (2010) – Novos Sons. Freud & Eu. A Trompa. [em linha]. 14 Abril 2010. Disponível em http://a-
trompa.net/novos-sons/freudeu. [Consult. 5 Maio 2010]. 
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F.R.I.C.S

Fanfarra Recreativa Improvisada 

Colher de Sopa 
(Porto; 2006-): 

Ponto de encontro de alguns dos nomes do underground portuense formado pelo Sr. Almeida (trompetes e 

assobios), Sr. Costa (percussões), Sr. Fernandes (contrabaixo), Sr. Ricardo (sintetizador analógico), Sr. Saldanha 

(bombardino e trombone) e Sr. Silva (xilofone e organeta). Este é um projecto assente no lado folk da cultura 

portuguesa e caracterizado pelo espírito ruidoso, festivo e comunitário das fanfarras, procurando levar o 

público numa viagem psicadélica. O seu papel social e histórico é claramente a celebração dos momentos 

chave da vida comunitária, através de uma experiência psicadélica envolvente.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=156480883&albumID=606543&imageID=619939 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/fanfarraimprovisada
http://soopa.org/html/frics.html



G
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G.N.R. 
(Porto; 1980 - )

Grupo de pop-rock, inicialmente composto por Toli César Machado (bateria), Alexandre Soares (guitarra e 

voz), Vítor Rua (guitarra) e Mano Zé (baixo). Logo em Março de 81 lançam o primeiro single, do qual se 

destaca o tema “Portugal na CEE”, que se transforma num grande sucesso. Ainda no mesmo ano surge mais 

um single, “Sê um GNR” e entra para a banda Rui Reininho (voz). Na verdade, ao longo do tempo, a banda 

conheceu várias formações, tendo contado com nomes como o de Manuel Ribeiro (teclista) e os dos guitarristas 

Zézé Garcia, na altura membro dos Mler Ife Dada, Alexandre Manaia e Paulo Praça. Actualmente a banda é 

composta por Rui Reininho (voz), Jorge Romão (baixo) e Toli César Machado (bateria, acordeão e guitarra). Os 

concertos nos antigos estádios de Alvalade e das Antas, no início da década de 90 e a participação no Rock in 

Rio – Lisboa 2006 foram momentos relevantes no percurso de um grupo que é também um dos símbolos da 

cidade do Porto. Discografia -  Álbuns: 1982 - Independança (LP, EMI); 1984 - Defeitos especiais (LP, EMI); 1985 

- Os homens não se querem bonitos (LP, EMI); 1986 - Psicopátria (LP, EMI); 1989 - Valsa dos detectives (LP, EMI); 

1990 - GNR in vivo (LP, EMI); 1992 - Rock in Rio Douro (LP, EMI); 1994 - Sob escuta (LP, EMI); 1998 - Mosquito 

(CD, EMI); 1999 - Os Homens Não Se Querem Bonitos (CD, EMI); 2000 - Popless (CD, EMI); 2002 - Do lado dos 

cisnes (CD, EMI). Compilações: 1996 - Tudo o que você queria ouvir - o melhor dos GNR (compilação de êxitos, 

inclui ainda os originais “Julieta Su&Sida”, “Pena de morte” e “Corpos”); 2002 - Câmara lenta (compilação, 

com dois inéditos, “Vocês” e “Nunca Mais Digas Adeus”, EMI); 2006 - ContinuAcção - O Melhor Dos GNR Vol. 

3 (CD duplo, 3ª Colectânea de êxitos dos GNR, com 33 temas, entre os quais 11 nunca editados em CD, EMI). 

Singles: 1981 - Portugal na CEE (EMI); 1981 - Sê Um GNR (EMI); 1982 - Hardcore (EMI); 1984 - Twistarte (Máxi-

Single, EMI); 1984 - Pershingópolis (Máxi-Single, EMI); 1985 - Dunas (EMI); 1987 - Efectivamente (EMI); 1987 

- Ao Soldado Desconfiado (EMI); 1988 - Vídeo Maria (Máxi-Single, EMI); 1992 - Quanto o Telefone Pecca (Máxi-

Single, EMI); 1996 - Dunas (EMI); 1998 - Mosquito (EMI); 2003 - Canadada (EMI). Compilações: 1996 - Tudo 

o que você queria ouvir - o melhor dos GNR (compilação de êxitos, inclui ainda os originais “Julieta Su&Sida”, 

“Pena de morte” e “Corpos”); 2002 - Câmara lenta (compilação, com dois inéditos, “Vocês” e “Nunca Mais 

Digas Adeus”); 2006 - ContinuAcção - O Melhor Dos GNR Vol. 3 (CD duplo, 3ª Colectânea de êxitos dos GNR, 

com 33 temas, entre os quais 11 nunca editados em CD). Colectâneas: 1994 - Filhos da Madrugada - Coro 

dos Tribunais; 1996 - A Cantar Con Xabarín III/IV – Corpos; 1999 - XX Anos XX Bandas - Quando Eu Morrer; 

2000 - Danceteria - Digital Gaia. 

Fonte: http://www.gnr-gruponovorock.com/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Fontes:
http://www.osgnr.com
http://anos80.no.sapo.pt/gnr.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNR_(banda)
http://www.myspace.com/gruponovorock
http://www.gnr-gruponovorock.com/

Gala Drop 
(Lisboa; 2005 -)

Banda de música experimental composta por Tiago Miranda (electrónica e voz), Nelson Gomes (electrónica, 

percussão e voz), Guilherme Gonçalves (teclados) e Afonso Simões (percussões, loops). O gosto pela 

experimentação e improvisação são os traços característicos desta banda, que faz da música um exercício 

de criatividade. Explora novas sonoridades, produzindo uma música menos óbvia e liberta de convenções 

e ortodoxias. É uma obra híbrida, construída entre géneros (krautrock, electrónica, música ambiental, dub, 

psicadélica) que retoma o trilho de legados deixados por gente como os Can, The Pop Group, Lights In Fat 

City ou os A.R. Kane. Em Julho de 2006 os Gala Drop participam no Festival Mascavado, em Lisboa. Em 2008 

fizeram uma digressão com os Religious Knives e passaram pelo ZXZW. Actualmente, editam pela Gala Drop 

Records, editora própria pela qual editaram o álbum homónimo em 2008, considerado por sectores da crítica 

como um dos melhores álbuns do ano no espectro da música alternativa. 

Fonte: http://www.freewebs.com/rubyredlabel/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.myspace.com/galadrop
http://www.bodyspace.net/reportagens.php?rep_id=120
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=72746
http://a-trompa.net/novidades/novidadesgala-drop-gala-drop
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=258
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Gala Drop. Fonte: http://v-miopia.blogspot.com/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Garbage Catz 
(Coimbra; 1992 – 2001)

Oriunda de Coimbra, esta banda praticava uma sonoridade psychobilly. Na sua constituição contava-se com 

Padilha (voz), Piroka (guitarra), Pedro Xau (baixo, futuro The Parkinsons) e Kaló (bateria, futuro Bunnyranch, 

Tédio Boys). Este line up manter-se-ia até 1996, altura em que, com o abnadono de Piroka e Kaló, entram 

Miguel (bateria) e Carlos (guitarra) que se manterão até ao final do projecto. Em 1995 editam uma demo tape 

homónima no estúdio “Um Só Céu” (com a produção de Paulo Furtado e Pinela).

Fontes:
http://www.myspace.com/garbagecatz
http://playontape.blogspot.com/2006/08/garbage-catz-garbage-catz.html

Gazua 
(Lisboa; 2005 - )

Banda de punk rock cantado em português de Lisboa. Do seu line-up fazem parte João (voz, guitarra, ex-

Corrosão Caótica, ex-Carbon H), Paulinho (baixo, ex-Jardim do Enforcado, ex-M.A.D., ex-Spitz Buben e 

membro actual dos Kamones, banda de tributo aos Ramones que conta com a participação de João Ribas) 

e Paulo Corvo (bateria, ex-Ferro & Fogo). Em 2007 gravam o primeiro álbum chamado “Convocação” que 

obteve considerável receptividade e os levou à gravação de segundo álbum um ano mais tarde. Assim surge 

“Música Pirata” (2009). Discografia: Convocação (CD, Raging Planet, 2008); Música Pirata (CD, Edição de 

Autor, 2009); Compilações: Portuguese Nightmare - A Tribute to The Misfits (CD, Raging Planet, 2005); Círculo 

de Fogo Vol 7: Livre (MP3, Círculo de Fogo, 2008).
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Fontes: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=78684669&albumID=2899094&imageID=50459458 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/olhares/olharesconvocacao-gazua
http://www.myspace.com/gazua

Genocide 

(Porto; 1991 -)

Banda de sonoridades que vão desde o grindcore ao metal, passando pelo thrash, formada por Alfredo Barbosa 

(guitarra), Luís Gonçalves (voz), Gustavo Costa (bateria), Mário Ribeiro (guitarra) e Dário Lima (baixo). “Silent 

Songs” é a primeira demo gravada pela banda, marcada por vozes profundas, batidas de bateria fortes e 

rápidas e sons de guitarra criativos. Em pouco anos, os Genocide comquistam o estatuto de banda de culto e 

vêem uma das suas faixas integradas na primeira compilação portuguesa de metal underground – “The Birth 

of a Tragedy”. Em 1994 lançam o primeiro álbum, “Genocide”, com impacto relevante na cena underground. 

Têm, então, oportunidade de tocar com bandas como Napalm Death, Benedictions, Hypocrisy e Extreme Noise 

Terror. Em 99 lançam “Breaking Point”, o segundo álbum, considerado mais rápido e mais técnico e não tão 

puro e ingénuo como o anterior.

Fontes:
http://www.myspace.com/genocidept

Ghosts of Port Royal 
(Porto; 2007 -)

Banda formada por Fernando Guerra e Paz (baixo, Augusto Lado (voz), Ricardo Cunha (guitarra) e João Filipe 

(bateria). Marcada por temas rock, clássicos, de fortes feições hard, numa sonoridade típica dos anos 70/80 e 

uma atitude garage. Como referem no MySpace: “Ventos fortes soltam um novo começo para este gangue 

de velhacos, apesar da despedida do nosso baterista Tchueda (Hospital Psiquiátrico, Here B Dragons ) que 

acompanhou a banda nos primeiros anos e que agora confia as baquetas ao nosso cúmplice e amigo João 

Filipe (Eskizofrenicos, Sektor 304, Unzen Pilot ), mantemos ainda os supeitos do costume: Guerra no baixo 

(Renegados de Boliqueime, Speedtrack, Motornoise), Ricardo à guitarra (Speedtrack, Angehell) e Augusto na 

voz (Churr, Here B Dragons). Amigos, em breve terão a oportunidade de fruir da nossa nova artilharia de som. 

O nome evoca a cidade submersa de Port Royal. Que brindes e cânticos celebrem essa memória pagã”.
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Fonte: http://www.myspace.com/ghostsofportroyal segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.myspace.com/ghostsofportroyal
http://a-trompa.net/maquetas/ghosts-of-port-royal-ghosts-of-port-royal

Gibberish 
(Viseu; 1995-1998). 

Banda punk-pop formada por Ricardo Ramos (baixo, ex-Funny Bunny e posteriormente Puny), Júlio Barbosa 

(bateria), Ricardo Sá Ferreira (voz) e Paulo Torresmo (guitarra). Editaram em regime de a auto-edição. Discografia: 

Seasons (7”EP, Big Big Tiger Records, 1996).

Fontes:
UNDERREVIEW (2010) – Gibberish. Underreview. [Em linha]. (domingo, 31 de Janeiro de 2010). Disponível em: 
http://underrrreview.blogspot.com/2010/01/gibberish.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].

GNU 
(Lisboa, 2007 -)

Banda composta por João Pinheiro (bateria e percussão), Pedro Soares (baixo, guitarra, teclado), Filipe Bernardo 

(sintetizadores). O Filipe Bernardo é o Sushi, o teclista dos Hipnótica. O disco “Quem Tem Pressa Come Cru” 

(LP, Skinpin Records, 2009) marca estreia em longa-duração da banda lisboeta. O som do projecto é original e 

alia o pop ao rock e à electrónica.  
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=124981689&albumID=2520890&imageID=41871044 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/gnulx
http://a-trompa.net/novidades/quem-tem-pressa-come-cru-gnu

Goodbye Toulouse
(Barreiro; 2005 -)

Banda composta por três elementos do grupo Jesus The Missunderstood e que neste projecto, abordam uma 

sonoridade mais experimentalista, sobretudo instrumental, que vai do folk ao rock psicadélico numa ambiência 

que soa a beatnicks, Alentejo, Carlos Paredes... A banda é composta por: Tiago Sousa (guitarra eléctrica 

e acústica); Baga (guitarra acústica e percussão) e Walter Benjamim (piano, sintetizadores, harmónica e 

percussão). O nome Goodbye Toulouse foi inspirado no título de uma canção dos Stranglers, grupo conhecido 

sobretudo pela versão Goldenbrown. 
Discografia: Urbe (EP, Merzbau, 2005); Moçoespinho (CD, Merzbau, 2007)

Fonte: http://v-miopia.blogspot.com/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/toulousegoodbye
http://www. merzbau-label.org
http://a-trompa.net/novidades/novidadesmocoespinho-goodbye-toulouse
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God Speed My Aeroplane 
(1991-1993)

Espaço de intensificação do trabalho de Jorge Ferraz nas programações e solidifica-se a interacção entre a 

electrónica e o computador com a guitarra, bem como se desenvolve diálogo com o jazz, nomeadamente 

recorrendo a um baterista com tal formação e prática. 

Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/04/god-speed-my-aeroplane.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz
http://underrrreview.blogspot.com/

God Spirou 
(1993-1995): 

Banda fundada por Jorge Ferraz por onde passaram 2 vocalistas diferentes, Patrícia Sobral e Ana Santos, 

e oscilou entre o uso de programações rítmicas e o recurso a bateristas. Igualmente entra Carlos Almeida, 

saxofonista que acompanhará Ferraz até 1997. 

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz
http://underrrreview.blogspot.com/

Green Machine 
(Barcelos; 2004 -)

Grupo de rock formado por João Pimenta (voz), Bruno Costa (guitarra e voz), Ângelo Sousa (baixo e voz) e 

Pedro Oliveira (bateria). São, essencialmente e assumidamente, uma banda de palco, contando já com cerca de 

70 concertos em Portugal e Espanha, em que partilharam o palco com nomes comos os portugueses X-Wife, 

Born a Lion e Vicious Five e também com nomes internacionais como Black Lips e Lords of Altamont. Definem a 

sua música e as suas actuações como sendo sobre “deixar a alma nos locais e recolhê-la no final”. Discografia: 

2005 - Green Machine (CD r; Autor/Lovers And Lollypops); 2006 - Themes For The Hidebounds (CD; Autor/

Lovers And Lollypops); 2007 - Green Machine Vs Autoramas (Vinil; Groovie Records); 2008 - Plays Ghost (CD; 

Rastilho Records. Compilações: 2006 - Compilaçâo Aambulanciaa (CD; Aambulancia Records; Madrid); 2006 - 

Um Ano De Bailarico (CD; Lovers And Lollypops); 2006 - Input / Output (CD; Honeysound); 2007 - Novo Rock 

Português (CD Duplo; Chiado Records); 2007 - Acorda Antena 3 (CD; Cobra Discos). 
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=30242754&albumID=1538292&imageID=27659726 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://myspace.com/greenmachinesucks
http://discodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=29552

Grito Final 
(Lisboa; 1983 - 1986) 

Banda de punk formada por Cazé (baixo), Luis Human (voz), João (Guitarra) e Alexandre (bateria). Em Janeiro 

de 1984 dão o primeiro concerto e ainda no mesmo ano participam no primeiro festival punk português. Em 

1986, e a convite de João Peste, participam na compilação “Divergências” para a qual gravam duas músicas 

– “Ser Soldado” e “Bairro da Fome”. Em 2002 foi editada uma cassete com 10 músicas gravadas num ensaio 

da banda em 86. Emergiram aquando a segunda vaga de punk lisboeta e caracterizavam-se por praticar um 

punk rock agressivo.

Fonte: http://a-trompa.net/seccao-mp3/seccao-mp3grito-final segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://rocknoliceu.blogspot.com/2007/10/grito-final-punk-legio-86.html
http://a-trompa.net/seccao-mp3/seccao-mp3grito-final
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Gomo 
(Caldas da Rainha; 2001 - )

Gomo é autor e compositor, o irresponsável máximo por esta aventura musical que permanece misteriosa, 

como misterioso e enigmático é o seu projecto, capaz de levantar sexagenários do sofá e seduzir jovens 

para um longo jogo de sueca, num jardim. Este disco, que inclui os singles “Santa’s depression” e “Feeling 

Alive”, é um disco essencial, para todos os que se dizem apreciadores de boa música. Foi gravado, produzido 

e masterizado por Mário Barreiros e contou com diversas participações, destacando-se a de Pedro Oliveira 

(Sétima Legião) que emprestou a sua voz, após mais de 15 anos sem gravar.

Fonte: http://blitz.aeiou.pt/users/0/65/gomo-2a6e.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.cdgo.com/artigoDetalhe.php?idArtigo=2328160

Golpe de Estado 
(Lisboa; 1988 - 1993)

O grupo foi formado por Tiago Lopes e Paulo Abelho Os Sétima Legião e os Linha Geral ensaiavam no mesmo 

local e os dois músicos começaram a trabalhar em conjunto. Em Julho de 1989 editaram o máxi-single “Rev. 

25/Um Caso Que Está A Dar Que Falar”, com produção de Carlos Maria Trindade. O primeiro tema incluía 

um sample retirado do disco “As Vozes do 25 de Abril” e o segundo tema incluía um sample do confronto 

entre polícias verificado no Terreiro do Paço. Em 1993 foi editado o álbum “Golpe de Estado” que contou 

com a participação de nomes como Adolfo Luxúria Canibal (“Cyberpunk Generation”), Francisco Ribeiro 

(“Vox Prophetica”), Olavo Bilac (“Liberdad”), João Cabeleira (“James Bond”) e Dora (em “Blade Runner” e 

“Liberdad”). Os outros temas são “Whiskey Bar”, “Assédio Sexual” e “Árabe”. A versão em CD inclui como 

bónus os temas “Um Caso Que Está A Dar Que Falar” e “Rev 25”, em versões diferentes das originais.

Fontes:
http://www.myspace.com/golpedeestadopt
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Guarda de Ferro 
(Lisboa; 1987 – 1992)

Os Guarda de Ferro foram a primeira banda de skinheads portuguesa. Eram oriundos de Lisboa e a sua 

formação inicial contava com Filipe (guitarra), Mané Tratado (bateria), Paulo Maluco (voz) e Gordo (baixo). 

Nasceram a partir de um projecto chamado Maravilhas de Portugal. O primeiro tema apresentado foi “Portugal 

aos Portugueses” seguido de “Skinhead” e “Botas” que acabam por se tornar verdadeiros hinos do movimento 

skinhead português. Chegaram a obter bastante sucesso por toda a Europa, talvez mais que em Portugal. 

Algumas mudanças de line up ocorrem no grupo: Cenoura substituiu Gordo no baixo (este último passa a 

manager e a guitarra ritmo ocasional) e entra Zé. Assim, gravam o seu primeiro LP, de título homónimo, para 

editora Rebèlles Européens.

Fonte: http://www.lastfm.com.br/music/Guarda+De+Ferro/+images/153941 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.lastfm.com.br/music/Guarda+De+Ferro
http://underrrreview.blogspot.com/2009/07/guarda-de-ferro.html

Guru Paraplégico e os Iconoclastas 
(Porto; 1986 - 1987)

Nascidos no Porto em Março de 1986, esta banda era constituída por Amândio Barbosa (voz), Maria José (aka 

Facana Liga, voz), Chico (guitarra), Vítor (baixo) e Carlos Moura (bateria). Os Guru Paraplégico e os Iconoclastas 

apresentavam um som ruidoso e alucinado, bastante influenciado por bandas como Butthole Surfers. Os 

elementos da banda faziam parte do chamado “Grémio do Porto”. 

Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/05/guru-paraplegico-e-os-iconoclastas.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
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Há um Diabo na Cruz 
(Oeiras, 2008 -)

Composta por Bernardo Barata (Feromona) e o João Pinheiro (Tv Rural), à qual se juntam B (Fachada) e João 

Gil (V. Economics)“. Rui Miguel Abreu descreveu-os como um conjunto de “canções iluminadas por aquelas 

lâmpadas que se acendem em certas cabeças certas” (http://www.ruadebaixo.com/diabo-na-cruz.html). 

Fonte: http://www.ruadebaixo.com/diabo-na-cruz.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
www.myspace.com/diabonacruz 
twitter.com/diabonacruz
http://a-trompa.net/notas-soltas/notas-soltasha-um-diabo-na-cruz/
http://www.ruadebaixo.com/diabo-na-cruz.html

Hanging By a Name 
(Coimbra; 2001 -)

Grupo de Duarte Feliciano (guitarra e voz), João Santiago (bateria) e Adílio Sousa (baixo). Alternativos de alma, 

roqueiros por natureza, os Hanging by a Name lançaram-se intensamente às feras, qual powertrio esfomeado 

à procura de presa. Não sendo nova, é desde já e apenas isso – para começar, uma nova proposta que 

desponta ali para os lados de Coimbra. Desinibidos, bebendo aqui e ali as mais variadas influências, os Hanging 

by a Name trazem consigo a garra da guitarra, o ritmo forte da bateria e a linha marcada do baixo – no fim, 

é a guitarra que nos fica na cabeça a martelar. A poesia e a voz, completam o quadro desta nova proposta; 

moderna, às vezes fria, feita das coisas da vida, das coisas de que é feita esta nova urbanidade (http://a-trompa.

net/em-sintese/em-sintesehanging-by-a-name-hanging-by-a-name/print/).

Fontes:
www.hangingbyaname.com facebook.com/hangingbyaname [5
http://a-trompa.net/novidades/ii-hanging-by-a-name/print/
hangingbyaname.blogspot.com www.myspace.com/hangingbyaname
http://a-trompa.net/em-sintese/em-sintesehanging-by-a-name-hanging-by-a-name/print/
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Headcleaners 
(Lisboa; 2007 - )

Banda composta por Alexandre ‘Flapi’ Simões e André Pires. Começaram por compor e interpretar temas 

instrumentais, que se irão transformar em canções com letras. O som dos Headcleaners conjuga o electrónico 

e o acústico criando uma harmonia singular. O álbum “Do What You Will” (Edição de Autor, 2009) é o principal 

registo da banda. Neste álbum a banda conta com participações de artistas como Marta Hugon, Filipe Melo, 

Inês Trigo de Sousa, Chiara Picotto, Manuel Wiborg, Ana Lúcia Palminha e Kalaf.

Fonte: http://a-trompa.net/olhares/%e2%80%9cdo-what-you-will%e2%80%9d-%e2%80%93-headcleaners segundo  licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/olhares/%e2%80%9cdo-what-you-will%e2%80%9d-%e2%80%93-headcleaners
http://www.myspace.com/headcleaners

Heróis do Mar 
(Lisboa; 1980 - 1990)

Grupo de pop-rock formado por Paulo Pedro Gonçalves (guitarra), Carlos Maria Trindade (teclas), Tozé Almeida 

(bateria), Pedro Ayres Magalhães (baixo) e Rui Pragal da Cunha (voz e bandolim). Caracterizados por uma 

estética nacionalista reflectida nas letras, na própria indumentária utilizada e até mesmo no nome do grupo, 

os Heróis do Mar, que chegaram a ser acusados de ser fascistas e neonazistas, surgem na sequência do final 

do Corpo Diplomático, pautados por um estilo musical influenciado pelo neo-romantismo que vigorava em 

Inglaterra, por exemplo, através de grupos como os Spandau Ballet ou os Duran Duran. Em 1981 lançam o 

primeiro single, do qual se destacam os temas “Saudade” e “Brava Dança dos Heróis”. No ano seguinte é 

editado o máxi-single “Amor”, o primeiro grande êxito comercial do grupo e ainda no mesmo ano têm a 

oportunidade de actuar na primeira parte dos concertos dos King Crimson e dos Roxy Music, em Paris. Em 

83 “Paixão” transforma-se em mais um êxito, levando a revista “The Face” a classificá-los como o melhor 

grupo de rock da Europa. Da sua discografia ressalta ainda o disco “O Rapto”, de 1984, altura em que a 

banda abandona a estética nacionalista e surge com visual mais ousado e marcado pelo cabedal e por camisas 

rasgadas. Em 86 lançam “Macau”, onde surgem musicalmente mais avançados, recebendo elogios da crítica. 

Em 1990 o grupo separa-se em virtude de diferentes opções dos seus elementos, nomeadamente relacionadas 
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com outros projectos musicais em que estavam envolvidos. O documentário “Brava Dança”, de Jorge Pereirinha 

Pires e José Pinheiro representa uma viagem pela história da banda. Discografia – Álbuns: 1981 - Heróis do Mar 

(LP, Polygram); 1983 - Mãe (LP, Polygram); 1984 - O Rapto (Mini-LP, Polygram); 1985 - A Lenda dos Heróis do 

Mar (1981-1984) (Compilação, EMI); 1986 - Macau (LP, EMI); 1988 - Heróis do Mar IV (LP, EMI); 2007 - Amor 

- O Melhor Dos Heróis Do Mar (CD, EMI); Singles: 1981 - Saudade/Brava Dança dos Heróis (Single, Polygram); 

1982 - Amor/Amor (versão Nocturna) (Máxi, Polygram); 1982 - Amor (Parte I)/Amor (Parte II) (Single, Polygram); 

1983 - Paixão (Máxi, Polygram); 1983 - Paixão/Cachopa (Versão Nova) (Single, Polygram); 1984 - “Amor (Hap 

Hap Happy Day)/Pásion”, edição limitada a 2000 exemplares, foi oferecido com o MEP 12” Philips 880079-1; 

1985 - Alegria/A Glória do Mundo (Single, Polygram); 1985 - Alegria/A Glória do Mundo/Castelo de S. Jorge 

(Máxi, Polygram); 1986 - Mad Mix / Fun Mix (remisturas de Adriano Remix) (Máxi, Polygram); 1986 - Fado/Fado 

(Versão a Guitarra) (Single, EMI); 1987 - Só No Mar/Canhões ... (Single, EMI); 1987 - O Inventor (Máxi, EMI); 

1987 - O Inventor/Homenagem (Máxi, EMI); 1988 - Eu Quero (Mistura Possessiva)/Rossio/Eu Quero (Máxi, EMI); 

1989 - Africana/Eu Não Mereci/D.F.S. (Máxi, EMI); 2001 - Paixão (Single, Universal); 2001 - “Paixão” inclui a 

versão longa de Paixão (editada em 1983) e duas remisturas de Adriano Remix incluídas no máxi-single “Mad 

Mix/Fun Mix”. Compilações: 1992 - Heróis do Mar Vol. 1 (1981-1982) (Compilação, Polygram); 1992 - Heróis 

do Mar Vol. 2 (1982-1986) (Compilação, Polygram); 2001 - Paixão (Compilação, Universal). Videografia: 2007 

– Brava Dança – Documentário. 

Fonte: http://blitz.aeiou.pt/users/0/50/f0ed4fae.jpeg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/heroisdomar.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3is_do_Mar
http://atrompa.blogspot.com/search?q=her%C3%B3is+do+mar

Hiena 
(Porto; 2005 -)

Grupo formado em 2005 por Rui “GON” - voz (Zen, Mata Tu Patron!), Marco Nunes - guitarra e voz (Blind 

Zero, Jorge Palma), Miguel Barros - baixo (Zen, Jorge Palma) e Fred - bateria (Yellow W Van, Oioai, Peace 

Revolution, Bulllet).
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Fonte: http://a-trompa.net/2006/10/segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/2006/10/
http://www.ruadebaixo.com/hiena.html

Holy Llama 
(Braga; 2007 - )

Banda de rock formada por El Señor P de los Llama (voz e guitarra), Braumann vön Llama (baixo e voz), El 

Jueta Diaz Llama (guitarra e voz) e El Mestre de los Drums H. Llama (bateria). Assume-se como exploradora de 

diferentes sonoridades entre o pós-jungle pop e o erudito, com influências do nu-electro progressivo. Em 2007 

a banda lançou o primeiro EP – “I Spit on You” - tido como roqueiro, enérgico e frontal, mostrando um uma 

forma simples de fazer rock, sem grandes invenções ou variações.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=176399126&albumID=1043967&imageID=11179273 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/holyllamaband
http://www.redecultural.net/evento/3756
http://a-trompa.net/sem-categoria/singles-epsi-spit-on-you-holy-llama/
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Humanos 
(Lisboa; 2004 - 2006)

Banda de pop-rock constituída especialmente para cantar temas inéditos de António Variações, que tinham 

sido entregues pelo seu irmão a David Ferreira, administrador da EMI. O grupo, que terminou em Dezembro 

de 2004, após o lançamento do CD de estreia “Humanos” (disco de platina) e de dois DVD’s e um CD com 

actuações ao vivo, era composto por Camané, David Fonseca, Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, dos 

Clã, Nuno Rafael e João Cardoso, dos Bunnyracnh e Sérgio Nascimento. O projecto possuía, desde o início, 

um carácter fugaz e irrepetível, mas tal não impediu que aos concertos dos Coliseus de Lisboa e Porto se 

acrescentasse a actuação no Festival Sudoeste, em 2005.

Fonte: http://www.myspace.com/humanos segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://humanos.sapo.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanos_(banda)
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/4346&sid=bz.sections/24
http://www.myspace.com/humanos
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If Lucy Fell 
(Lisboa; 2004 -)

Banda de pós-hardcore formada por Makoto (voz), Hélio Morais (bateria), Pedro “Gaza” Cobrado (baixo), Rui 

Carvalho (guitarra) e João “Shela” Pereira (guitarra). Em 2005 é lançada a primeira demo, “If Lucy Fell”, com 

a qual o grupo inicia uma série de concertos em Portugal. É também o ano em que assinam com a Rastilho 

Records e com a editora britânica Lockjaw Records. No ano seguinte surge o primeiro álbum da banda, “You 

make me Nervous”, com o qual realizam uma torunée europeia (Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e 

Luxemburgo), actuando também em Portugal, nomeadamente nos festivais Super Bock Super Rock e Sudoeste, 

partilhando o palco com bandas como The Vicious 5, X-Wife, D3Ö e 20 Inch Burial. Em 2008, os If Lucy Fell 

lançam o seu segundo álbum, intitulado “Zebra Dance”.

Fonte: http://jp-pisco.blogspot.com/2009_01_01_archive.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/iflucyfellrock
http://www.iflucyfell.com

INTERM.ISSION
(Barcelos; 2006 -)

Banda rock formada por José Novo, Filipe Miranda e João Coutada. O principal registo da banda é o álbum 

“Same Old Fancy Show” (Honeysound, 2009) e revela uma consistência e maturidade única. Este álbum conta 

com a participação de artistas como José Arantes (co-produção), Alcino Fonseca (voz) e Lisete Santos (voz).

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=60661959&albumID=3
023142&imageID=21153071 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.honeysound.com
http://www.myspace.com/interm.ission
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Inkisição 
(Aveiro; 1988 – 1995)

Banda da punk-hardcore das décadas de 80 e 90. Tocaram um pouco por toda a Europa (Holanda, Bélgica, 

Alemanha, França, Itália, Espanha e República Checa) e já partilharam o palco com nomes como os escoceses 

Oi Polloi, os Força Macabra, Citizen Fish, e até The Offspring. Foram um marco incontornável do movimento 

punk português. O line-up contava com Miguel (voz, ex-Cagalhões, ex-Arrghh!), Rui Maia (bateria), Sérgio 

(baixo) e Píncaro (guitarra). Passou ainda pelo line-up do grupo Paulo Meneses, Afonso Corte Real (que viria 

a tocar bateria nos Anger), Xico, Oliveira (guitarra), Paulo Lemos, Zé Vilão (guitarra, ex-Vómito), Rui Ferreira, 

Paulo Metralha (que também fez parte dos Mentes Podres), Rui Liberal e Paulo Robalo. Chegaram a gravar um 

split com X-Acto que se tornou um álbum imprescindível do movimento punk português.

Fonte: http://www.myspace.com/inkisicaopunk segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://punkadaria.blogs.sapo.pt/2156.html
http://www.myspace.com/inkisicaopunk

Iodo 
(Almada; 1980- 1983). 

Os Iodo eram um grupo da Margem Sul formado por: Rui Madeira (voz), Jorge Trindade (guitarras), António 

“TóPé” Pedro (baixo), Alfredo Antunes (bateria) e Luís Cabral (teclas). A sua primeira e grande aparição acontece 

em 1981 no Rock Rendez Vous, sendo convidados de imediato a assinar pela Vadeca, resultando daí o single 

que inclui as faixas: “Malta à Porta” e “Aqueles Dias”. Nesse mesmo ano, em pleno boom do rock português 

participam nos programas: “Febre de Sábado de Manhã” (Rádio Comercial) e Passeio dos Alegres (RTP).

Fonte: http://discosperdidosruc.blogspot.com/2009/04/biografia-iodo.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Numa ascensão meteórica, participam no Festival Só Rock de Coimbra e fazem a primeira parte do concerto 

de Iggy Pop em Cascais. A faixa “Malta à Porta”atinge um grande sucesso comercial tendo o primeiro lugar 
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do programa “Rock Em Stock” de Luís Barros e chegando aos primeiros lugares da tabela “Todos no Top” da 

Rádio Comercial. O segundo single não obtém o mesmo sucesso. Em 1983, editam o álbum “Manicómio”, 

com co-produção e arranjos de Iodo e Frodo. 

Discografia: Malta à Porta/Aqueles Dias (Single, Vadeca, 1981); A Canção/Pedro e o Lobo (Single, Vadeca, 

1981); Manicómio (LP, Vadeca, 1982).

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt
ÁVILA, Nuno (2009) – Iodo – Biografia. Discos Perdidos. Rádio Universidade de Coimbra | 107.9FM | ruc.pt 
[em linha]. Quinta-feira, 30 de Abril de 2009. Disponível em: http://discosperdidosruc.blogspot.com/2009/04/
biografia-iodo.html. [Consult. 18 Set. 2009].
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João Peste & O Acidoxibordel 
(Lisboa; 1989-1990)

Projecto liderado por João Peste e Jorge Ferraz em que participam também: Zé Pedro Moura, Sapo, Rafael 

Toral, Nuno Tempero, Rodrigo Amado e David Souza. Em Outubro de 1989 estreiam-se ao vivo no Rock 

Rendez-Vous. O grupo dará por encerradas as suas lides em Fevereiro de 1990 devido a um choque de egos 

entre João Peste e Jorge Ferraz. Em Julho de 1990 ainda foi editado o EP homónimo. O disco, com produção de 

Rafael Toral, incluía temas como “Groovy Noise-Dada Rock”, “Cocaine Amigo”, “Clio Software” e “Distante 

Domingo”. 

Discografia: João Peste & O Acidoxibordel (LP, Ama Romanta, 1990); João Peste & O Acidoxibordel (CD, Candy 

Factory, 2000); João Peste & Acidoxibordel (1990/Ama Romanta/Reed. 2000/Música Alternativa); Compilações: 

Ama Romanta Sempre! (2xCD, Candy Factory, 1999).

Fonte: http://www.differencemusic.com/pt/artigo.aspx?id=91 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

João Coração 
(Queluz; 2008 -)

João Coração vem acompanhado de João Pinheiro e David Pires na bateria e percussão, Miguel Gelpi no 

contrabaixo, Walter Benjamin na melódica, Manel Dordio na guitarra, Zaca no trompete e Lúcia Vaz Pato e 

Filipe Sambado no coro. Discografia: “Nº1 - Sessão de Cezimbra” (FlorCaveira, 2008); “Muda que Muda” - 

João Coração (FlorCaveira, 2009). João Coração é um músico português, integrante do movimento FlorCaveira. 

Tendo começado a escrever canções apenas no início de 2007, as suas composições, dentro do folk alternativo, 

adquirem rapidamente a notoriedade. Editou em 2008 pela FlorCaveira o seu primeiro álbum, Nº1 Sessão 

de Cezimbra, que conta com as participações de um vasto rol de convidados, nomeadamente: Jorge Cruz e 

Tiago Guillul (que além de tocarem co-produzem o disco), Samuel Úria, Guel Sousa, Tomás Cunha Ferreira, 

José Castro, Bernardo Barata, Celina da Piedade, Sara Fleury, Lúcia Vaz Pato, Filipe Sousa (dos Pontos Negros) 

e Alexandre Mano. Como lado b de Nº1 Sessão de Cezimbra, surge Sessão de Santa Maria dos Olivais, um EP 

com cinco faixas originais.
Fontes:
http://a-trompa.net/novidades/novidadesmuda-que-muda-joao-coracao
www.myspace.com/florcaveira 
mbarimusica.blogspot.com
http://a-trompa.net/novidades/novidadesn%c2%ba1-sessao-de-cezimbra-joao-coracao/
http://www.lastfm.pt/music/Jo%C3%A3o+Cora%C3%A7%C3%A3o
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Jorge Coelho 
(Porto; 2005-)

Artista da cidade do Porto que já participou em vários projectos na área da música experimental. O último 

trabalho de Jorge Coelho dá pelo nome de “O Olho Torto” (2009). Este álbum revela uma grande capacidade 

criativa aliada a uma sonoridade única fruto da larga experiência acumulada pelo artista ao longo dos anos. 

Jorge Coelha já havia pertencido a projectos como Cosmic City Blues, Zen, Tenaz, Cães aos Círculos, entre 

outros. 

Fonte: http://a-trompa.net/custo-zero/o-olho-torto-jorge-coelho?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ATrompa+%28A+Trompa%29

Fontes:
www.loversandlollypops.com 
www.myspace.com/loversandlollypops
http://a-trompa.net/custo-zero/o-olho-torto-jorge-coelho?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ATrompa+%28A+Trompa%29

Jorge Ferraz 
(Lisboa; 2006 –)

Trata-se de um projecto a solo do guitarrista Jorge Ferraz (ex-Ezra Pound e a Loucura, ex-Santa Maria Gasolina 

em Teu Ventre, ex-God Speed My Aeroplane, ex-God Spirou, ex-Muad’Dib Off Distortion, ex-muitas outras 

coisas), que se socorre de programações. Ao vivo, aparece como Jorge Ferraz Trio com Sapo (percussão 

electrónica) e José Ferreira (guitarra), tendo como convidado Rodrigo Amado, no saxofone. Recentemente, em 

Março de 2008, foi editado o “Africa Mecânica de Metal” (CD, Zounds, 2008).

Fontes: 
www.myspace.com/jorgeferraz
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=187787140
http://www.zounds.pt/
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=115344964
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=176337541
http://a-trompa.net/tag/jorge-ferraz/
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Jovem Guarda 
(Lisboa; 1983 - 1987)

Banda de constituída por Vasco Amaro, Luís Amaro e Luís Saraiva. Participou nas compilações “Sons e Temas”, 

“Divergências” e “Música Moderna Portuguesa II Volume”, com o tema “Levante”. Pouca é a informação 

existente acerca desta banda de rock portuguesa. Discografia: Compilações - 1986 – Ama Romanta Sempre 

Vol 1 – Levante (Ama Romanta).

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm

JP Simões 
(Lisboa; 2006 -)

Músico que actualmente explora sonoridades próximas da bossa nova e que, nos espectáculos, se faz 

acompanhar por Rui Alves (bateria e percussão), João Baptista (baixo), Miguel Nogueira (guitarra), Tomás 

Pimental (trombeta) e Sérgio Costa (piano e flauta). Nos últimos 13 anos esteve sempre ligado à música, 

envolvendo-se em projectos como Pop Dell’ Arte (“Sex Symbol”, 1995), Belle Chase Hotel (“Fossanova”, 

1998 e “La Toilette des Étoiles”, 2000) e Quinteto Tati (“Exílio”, 2004). Em 2006 anuncia o lançamento da sua 

carreira a solo e no ano seguinte edita “1970”, que recebe vários elogios dos críticos, obtendo também sucesso 

ao nível das vendas. Para além da música JP Simões escreve também contos, letras de canções, argumentos 

para cinema, tendo também participado como actor e músico em filmes de Fernando Vendrell, Edgar Pêra e 

outros. Em 2003 leva ao palco, com encenação de João Paulo Costa, a “Ópera do Falhado”, sendo responsável 

pelo texto. Em 2007 publica o livro “O Vírus da Vida”, onde reúne alguns dos seus contos.

Fonte: http://www.lastfm.pt/music/JP+Sim%C3%B5es segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/fabulabebada
http://www.jpsimoes.com
http://pt.wikipedia.org/wiki/JP_Sim%C3%B5es
http://www.lastfm.pt/music/JP+Sim%C3%B5es
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Jesus, The Misunderstood 
(Lisboa: 2005 -)

Os Jesus, The Misunderstood formaram-se em 2005 com o lançamento de Loving in July, Dying in August pelas 

mãos da Merzbau. Banda formada por Walter Benjamin (voz, piano, melódica), Tiago Sousa (baixo), Pedro 

Girão (guitarra acústica, teclas e voz), Manel Dordio (guitarra eléctrica) e Miguel Pereira (bateria). Dentro de um 

sonoridades que alinham e lembram o do indie rock, o downtempo folk songs, o uptempo rock’n’roll, a cena 

de Manchester e os Velvet Underground.

Discografia: Loving in July, Dying in August, PE, Merzbau, 2005; Thinking too Much Increases the Risk Of 

Smoking, CD-R, Merzbau, 2006; The Crooners are Dead, EP, Edição de Autor, Merzbau, 2009.

Fontes: 
http://www.rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2464
http://www.rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2473
www.myspace.com/jesusthemisunderstood
www.merzbau-label.org
www.myspace.com/merzbaufreemusic
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Kafka 
(Barcelos; 2000 - 2005)

Oriundos de Barcelos, os Kafka afiguraram-se como uma das grandes promessas da nova música portuguesa, 

por exemplo receberam o prémio maqueta JN. São aliás precursores de toda a movimentação actual de 

Barcelos dentro das diferentes cambiantes do rock vividas no momento presente. Com uma sonoridade pouco 

dada a catalogações rígidas, que vai de ritmos não muito estranhos a um Kurt Weil ou a guitarras ao desafio 

a lembrarem o melhor rock progressivo que por aí se vai fazendo, até experimentações que não ficam nada 

longe dos seus conterrâneos Astonishing Urbana Fall. Usando várias línguas como o português, alemão e 

francês nas suas letras, os Kafka sabem muito bem o que querem fazer no meio musical português...e podem 

ter a certeza que são tão ambiciosos quanto realistas.

Fontes:
http://bodyspace.net/album.php?album_id=194
http://student.dei.uc.pt/~ppereira/palco2.html

http://academico.rum.pt/index.php/cultura/688-subscuta-a-musica-sob-escuta-em-barcelos

Kalaf 
(Lisboa; 2002-)

Poeta-cantor que reflecte sobre a relação entre o ser humano e cultura moderna e que empresta a voz e a 

palavra a vários projectos: Up, Bustle & Out (UBO – Reino Unido), 1-Uik Project (“Strategies and Survival”, 

2004), Bullet (“Torch Songs for Secret Agents”, 2004), Kalaf + Type (“A Fuga…”, 2004) e Spaceboys (“Sonic 

Fiction”, 2003). É também um dos membros dos Buraka Som Sistema, conhecidos pelo kuduro progressivo que 

produzem, tendo também ligações ao projecto Cooltraincrew. A sua ligação à música reflecte-se, igualmente, 

através da sua actividade na editora Enchufada, que representa o próprio Kalaf, mas também Buraka som 

Sistema, 1-Uik Project, Macacos do Chinês, Lil’ John e Dj Znobia.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=56246344&albumID=557407&imageID=687539 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/kalafangelo
http://www.myspace.com/enchufada
http://www.enchufada.com
http://soulpower.wordpress.com/category/artistas/kalaf/
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Ku De Judas 
(Alvalade; 1983-1986)

Banda de punk constituída por João Pedro Almendra (voz), João Ribas (guitarra), Fernando Serpa (baixo) 

e Carlos Aguiar (bateria). Posteriormente, com a saída de João Pedro Almendra, João Ribaspassa também 

a vocalista. Em 1985 a banda actuou no Rock Rendez-Vous, concerto gravado e editado algum tempo 

depois chamado “Vozes da Raiva III” (CD, 1997). Este álbum inclui temas como “Anti-Kristo”, “Violemos o 

Presidente”, “Vitimas do Sistema”, “Suicidio É A (Tua) Solução”, “Já Estou Farto”, “Histórias da Minha Avó”, 

“Agora Eu Sei!”, “Sniff Bostik”, “Quero Ser Eu (Ku de Judas)”, “Anarkia em Portugal” e “Obsessão Social”.

Fontes:
http://www.myspace.com/kudejudas
http://anos80.no.sapo.pt/kudejudas.htm 

Kumpania Algazarra 
(Sintra; 2004 -)

Fanfarra composta por 9 músicos: Chiara Picotto (voz), Francisco Amorim (trombone), Hélder Silva (percussões), 

Hugo Fontaínhas (bateria), Luís Barrocas (guitarra acústica, saxofone e voz), Luís Bastolini (clarinete), Nuno 

Salvado (acordeão), Pedro Pereira (contrabaixo e saxofone) e Ricardo Pinto (trompete). O projecto, que vai 

buscar influências aos ritmos balcânicos, árabes e latinos, ao ska, funk, reggae, afrobeat e ao rock da antiga 

esfera soviética, teve origem na simples vontade de oferecer música e diversão às pessoas. Das ruas rapidamente 

passaram para os palcos, oferecendo espectáculos repletos de dança, energia e animação, encarando a música 

como uma forma de comemorar a vida. Festa, ritmo, dança, fusão e confusão parecem ser boas palavras para 

definir esta fanfarra e a sua música. Com uma estética marcada pelos fatos ciganos, chapéus e óculos escuros 

fazem lembrar as personagens dos filmes de Emir Kusturica. “Kumpania Algazarra” é o álbum de estreia, 

lançado em 2008.

Fontes:
http://www.myspace.com/kumpaniaalgazarra
http://a-trompa.net/olhares/olhareskumpania-algazarra-kumpania-algazarra/

K4 Quadrado Azul 
(Lisboa; 1987 - 1991)

Grupo formado por ex-elementos dos Lagu Trop (João Miguel), Essa Entente (Neto) e Aix La Chapelle (Hernani, 

Fernando e Luís), juntamente com João Miguel (voz e guitarra) e Paulo Neto (bateria). Em 1988 venceram a 2ª 

edição do Concurso “Novos Valores da Cultura” organizado pelo Instituto da Juventude e realizado em Viseu, 

sendo que o prémio seria a edição de um disco pela editora Transmédia. Editaram “Paramessalina” (EP, 1990) 

e participaram na colectânea “Feedback” com os temas “Jardineiro” e “Tudo É Meu”.

Fontes:
http://www.myspace.com/k4quadradoazul
http://pt.wikipedia.org/wiki/K4-Quadrado_Azul
http://anos80.no.sapo.pt/k4quadradoazul.htm
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La La La Ressonance 
(Barcelos; 2005 - )

Banda com sonoridades pop, jazz e experimental, “uma atitude transgressora face às estruturas do jazz e 

da música erudita” (http://a-trompa.net/chapa-7/outdoor-la-la-la-ressonance-2). Banda formada por André 

Simão (Baixo eléctrico, acústico e fretless, guitarra eléctrica e acústica, teclas, bateria, percussão, sampling e 

programações), Gil Teixeira (Guitarra eléctrica, teclas, sampling e programações), Jorge Aristides (Bateria), José 

Arantes (Sound design), Paulo Araújo (Sax alto e soprano, teclas, bateria e percussão), Ricardo Cibrão (Guitarra 

eléctrica, acústica e lap steel). Depois da estreia em disco com “Palisade”, os La La La Ressonance, projecto 

derivado de The Astonishing Urbana Fall, regressam aos discos com “Outdoor”. Este álbum, gravado entre 

2008 e 2009, conta com a participação dos Quad Quartet. 

Fonte: http://www.myspace.com/lalalaressonance segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/lalalaressonance
http://www.youtube.com/watch?v=cjzMYipZQLw
http://www.lalalaressonance.com/
http://a-trompa.net/chapa-7/outdoor-la-la-la-ressonance-2

Larkin 
(Viana do Castelo; 2004 – 2009)

Os Larkin foram um grupo de hardcore cuja existência ocorreu entre Outubro de 2004 e Março de 2009. O 

projecto era formado por Ivo Cunha (guitarra), Hugo Martins (bateria), Nuno Teles (voz, até Janeiro de 2008) e 

Ricardo Sá (baixo). Pelo grupo passaram também Bruno Castro (baixo, desde Outubro de 2008 até Março de 

2009), Paulo Carvalho (voz, entre Setembro de 2006 até Dezembro de 2007) e Joca (voz, entre 2004 e 2006). 

Em 2008 a banda editou o CD “Every Living Day Begs The Question”, trabalho produzido por Makoto Yagyu 

nos Black Sheep Studios em Lisboa. Os Larkin exploraram sonoridade punk-rock e post-hardcore. Na linha de 

Refused e Fugazi, os Larkin impressionaram o público pela sua energia e criatividade.
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Fonte. http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=13463580&albumID=1323397&imageID=27418154 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/videoclip/videoclipretrospect-larkin
http://www.myspace.com/larkinmusic

Les Baton Rouge 
(Lisboa; 1998 -)

Les Baton Rouge é a banda de Suspíria Franklyn, mentora das Everground, uma das primeiras bandas 

exclusivamente femininas, depois das Voodoo Dolls, que fizeram algum furor no underground lisboeta de 

meados dos anos 90. Tratra-se de uma banda de punk e new wave composta actualmente por Supíria Franklyn 

(voz e guitarra), James Jacket (guitarra e voz), Elle W. (baixo) e Lex (bateria). Depois de uma série de concertos 

em Portugal, partem em 2002 para Berlim, onde ficam até 2006. Na verdade, esta banda, que procura ir para 

além do que está musicalmente estabelecido, sendo influenciada pelo punk do final da década de 80, pelo 

new wave da década de 80 e pelo movimento Riot Grrl, conta já no seu percurso com duas grandes tournées 

pela Europa e três pelos EUA, onde passaram pelo festival SXSW (Texas), por vários clubes e programas de TV 

e rádio. Os Les Baton Rouge caracterizam-se pela particularidade de tocarem fora dos circuitos habituais como 

livrarias, clubes de strip, prisões e instituições psiquiátricas. Da discografia da banda, que associa o seu som ao 

caos e à catástrofe, fazem parte o EP “Sexcentric” (2001) e os CD’s “Women Non-Stop” (2002), “Chloe Yurtz 

EP” (2003) e “My Body – The Pistol” (2004), produzido por Tim Kerr. Neste momento, para além de terem o 

seu nome na “Rock’n’Roll American History”, são representadas como das melhores e mais intensas bandas ao 
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vivo. Acrescentamos ainda que a edição de “My Body - The Pistol”, com entrada directa nos American Charts, 

proporcionaria uma terceira tournée americana, em Fevereiro e Março de 2004 e artigos elogiosos em jornais 

como o “The Village Voice” ou o “LA Weekly”, que considerou os Les Baton Rouge como band of the week.

Fontes:
http://www.myspace.com/lesbatonrouge
http://www.elevatormusic.com/lesbatonrouge.html
http://santosdacasa.blogspot.com/2006/02/cobra-representa-elevator-music.html

Les Triple 
(Barroselas, Viana do Castelo; 2005 -)

Banda de rock/blues formada pelos irmãos Silva, Nuno Silva (voz e guitarra) e Rui Silva (bateria). Lançaram em 

2005 uma maqueta que servir de lançamento do projecto. Em 2009, os Les Triple acabam de disponibilizar 

gratuitamente o seu último registo “Twothousandandnine”marcado novamente por uma sonoridade punk-

rock&blues “twothousandandnine” - Les Triple (Edição de Autor, 2009).

Fonte: http://www.myspace.com/lestriple segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/lestriple
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zerotwothousandandnine-les-triple

Linda Martini 
(Lisboa; 2003 -)

Banda de rock experimental ou alternativo formada por Pedro Geraldes (guitarra), André Henriques (guitarra 

e voz), Cláudia Guerreiro (baixo, harmónica e melódica), Hélio Morais (bateria e melódica) e Sérgio Lemos 

(guitarra), que tinham já passado por bandas de punk e hardcore. Pautados por uma energia algo melancólica, 

têm vindo a conquistar o público progressivamente, o que os tem levado a configurar o seu projecto de 

uma forma mais consistente. Em 2005 lançam a primeira maqueta com quatro músicas: “Este Mar”, “Amor 

Combate”, a música mais conhecida da banda, “Efémera” e “Lição de Voo nº 1”. O primeiro álbum, “Olhos 

de Mongol” surge em 2006, com “Cronógrafo” como single de avanço. Em 2008 lançam o EP “Marsupial”.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=15933145&albumID=399510&imageID=862121 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/lindamartini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linda_Martini
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/4197
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Linha da Frente 
(Lisboa; 1999 - 2003)

Banda de pop-rock formada com o intuído de comemorar o 25ª aniversário da revolução de Abril e composta 

por Luís Varatojo, João Aguardela (na altura vocalistas dos Despe & Siga e dos Sitiados e Megafone, 

respectivamente), Janelo da Costa (Kussondulola), Rui Duarte (Ramp), Viviane (Entre Aspas), Dora Fidalgo 

(Delfins), todos eles vocalistas. A este conjunto juntou-se, mais tarde, o MC Wadada. Sob o título “Rock e 

Revolução”, produzem versões de Sérgio Godinho, José Afonso e José Mário Branco, mas também dos The 

Clash e dos The Sex Pistols. A vontade de continuar o projecto fez com que em 2002 fosse editado o álbum 

“Linha da Frente”, em que as palavras de Fernando Pessoa, Ary dos Santos, Natália Correia, António Aleixo, 

Manuel Alegre, António Ramos Rosa ou Alexandre O’Neill ganham novas configurações quando combinadas 

com uma música de origem popular e urbana. “Não Posso Adiar o Coração” e “Facas” foram os primeiros 

singles escolhidos pela banda para apresentar o projecto que, caracterizado por sonoridades electrónicas e por 

traços de hip-hop e dub, acabou por revitalizar a esfera do pop-rock português.

Fontes:
http://diariodigital.sapo.pt/disco_digital/news_history.asp?section_id=5&id_news=2346
http://cotonete.clix.pt/quiosque/artistas/home.aspx?id=5527

Linha Geral 
(Lisboa; 1986 - 1990)

Grupo pós-punk constituido por Carlos Manso (voz e guitarras), Fernando Soares (bateria), Tiago Lopes 

(guitarras) e Pedro Alvim (baixo). Influenciados pela música e identidade portuguesa, apresentavam música de 

intervenção poderosa e energética que primava pela originalidade. Discografia: 1989 - Linha Geral (LP, Ama 

Romanta). Colectâneas: 1986 - Divergências - Hino à Nossa Luta (LP, Ama Romanta); 1986 - Música Moderna 

Portuguesa - 2º Volume - Em Céu Aberto. 

Fonte: http://rayso.weblog.com.pt/arquivo/cat_musica.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/linhageral
http://anos80.no.sapo.pt/linhageral.htm
http://www.novaguarda.pt/noticia.asp?idEdicao=128&id=6883&idSeccao=1452&Action=noticia
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Little Friend 
(Porto; 2007 -)

Projecto a solo do músico e escritor John Almeida. Pautado por um estilo electroacústico, Little Friend consiste 

essencialmente no som directo e sem artifícios das vozes, guitarras e, por vezes, do teclado. Na realidade, 

o projecto assenta sobretudo nas letras e nas vozes, os principais instrumentos de expressão de emoção e 

simplicidade, sendo complementado com projecções a cargo da fotógrafa Leonor Feijó.

Fontes:
http://www.myspace.com/littlememiniyou

LOBO 
(Setúbal; 2006 -)

Grupo portuense formado por Pedro Lobo (voz, guitarras, baixo e teclados), Pedro Jorge (guitarras, voz e 

teclados), Pedro Madureira (bateria, voz e percussão) e Nuxo Espinheira (ao vivo no baixo e voz). Em 2009, após 

o lançamento de uma maqueta em 2007, apresentaram o álbum ”Socorros a Náufragos” (Slurping Sounds, 

2009) que obteve considerável recepção por parte do público. Inserem-se numa linha rock instrumental 

alternativo.

 

Fontes: 
http://a-trompa.net/novidades/%e2%80%9dsocorros-a-naufragos%e2%80%9d-%e2%80%93-lobo
http://www.myspace.com/olobo

Lobster 
(Lisboa; 2004 -)

Duo de noise rock composto por Ricardo Martins (bateria) e Guilherme Canhão (guitarra). Com experiências 

musicais sempre ligadas ao rock, constroem uma música sem fórmulas e sem uma preocupação com elas ou, 

por outras palavras, sem intelectualizarem aquilo que fazem, tendo na diversão o objectivo último. Juntamente 

com bandas como os Loosers, os Gala Drop, os Caveira, os Frango e os Fish & Sheep são apontados como 

pertencendo à nova geração de bandas ruidosas. Da sua discografia fazem parte quatro sessões de improviso, 

que contaram sempre com convidados, dois cd-splits com os Veados com Fome e os Debut!, “Fast Seafood”, 

editado em 2005 pela netlabel Merzbau e o primeiro álbum “Sexually Transmitted Electricity”, editado em 

2007 pela Bor Land, que consegue expressar a força das actuações ao vivo, contribuindo para que o lema que 

acompanha o duo continue a ter significado – “Keep it Brutal”.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=16330945&albumID=965960&imageID=15741489 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.wearelobsters.com
http://www.myspace.com/wearelobsters
http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=16330945&blogID=93214857
http://santosdacasa.blogspot.com/2005/12/lobster-fast-seafood-merzbau_05.html
http://www.bor-land.com/pt/artistas/lobster.htm

Loosers 
(Lisboa; 2001 -)

Grupo de rock experimental formado por Tiago Miranda (voz, percussões e guitarra), Rui Dâmaso (baixo) e 

José Miguel (percussões). Da sua discografia destacamos, “For-All-The-Round-Suns” - Loosers (2005/Ruby Red) 

onde encetam uma exploração instrumental não convencional, fazendo-os charneira de uma cena alternativa 

lisboeta, a par de outros, como os Osso Exótico, Gala Drop, Caveira, etc.

Fonte: http://v-miopia.blogspot.com/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Fontes:
http://www.loosersarefree.com/
http://www.myspace.com/loosersarefree
http://a-trompa.net/sem-categoria/vinilfor-all-the-round-suns-loosers/

Los Paz de Almas 
(Sacavém; 1988 – 1991)

Criados em 1988 com o intuito de concorrer ao Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous, os 

Los Paz d’Almas foram um grupo marcante pelos seus concertos. O grupo era formado por Manolo (voz, 

bateria, ex-Crise Total), José Emílio (baixo) e José Roxo (guitarra, voz). O projecto praticava uma sonoridade 

com influências de reggae e ska.

Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/07/los-paz-de-almas.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/07/los-paz-de-almas.html

Lost Gorbachevs
(Porto; 2005 - )

Grupo de sonoridades entre o experimental, o grindcore e o jazz (anarcosatânico, como os próprios definem) 

formado por Gustavo Costa (bateria e electrónica adicional), João Martins (saxofone) e Henrique Fernandes 

(contrabaixo). Depois do convite para actuarem no palco de jazz do Festival Paredes de Coura, em 2006, a 

banda edita o primeiro cd-r, “From Neoliberalism to Totalitarian Capitalism”, pela Let’s Go To War, marcado 

por temas curtos e por referências mistas de jazz, free jazz e rock/punk rock, que contem um lado B, repleto 

de improvisação e que conta com a participação de vários convidados.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=56266568&albumID=563758&imageID=59194103 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/lostgorbachevs
http://www.letsgotowar.com/
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoeslost-gorbachevs-em-5-sentidos/

Love You Dead 
(Lisboa; 2000 – 2008)

Banda de Lisboa que praticava um punk hardcore que primava pela originalidade. Sofrem influências de 

Crass, The Fall ou Big Black. Constituídos inicialmente apenas por Miguel (guitarra, voz) e Fernando (bateria), 

juntaram-se a banda Manuel (baixo, voz) e mais tarde André (guitarra, voz). Tinham a particularidade de actuar 

vestido de mulheres, não sendo por isso muito bem compreendidos pelos mais ortodoxos. Em 2009 gravaram 

a primeira maquete, “Breaking the Ladder of Suckcess”. A formação da banda sedimentou-se em meados de 

2006.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=56104546&albumID=506943&imageID=5059382 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://loud.weblog.com.pt/arquivo/2008/03/loveyoudead_e_qwentin_no_music
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Loto 
(Alcobaça; 2001)

Grupo que mistura a pop com a electrónica e com o rock, formado por Ricardo Coelho (voz), João Tiago 

(sintetizadores e teclado) e João Pedrosa (bateria). Da sua discografia fazem parte o EP “Swinging on a Star”, 

de 2002, o LP “The Club”, de 2004, “We Love You”, uma re-edição de “The Club”, com algumas remisturas e 

o LP “Beat Riot”, de 2006, em que participam Peter Hook, baixista dos Joy Division e New Order e Del Marquis, 

guitarrista dos Scissor Sisters.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID
=29203994&albumID=513521&imageID=1174096 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/iloveloto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loto

Luce 
(Porto; 2006 -)

Os Luce  apresentam um rock aliado ao blues e ao garage cantado em português. Projectam riffs de guitarra 

energéticos e inquietos. A banda é constituída por Bruno Santos (bateria), Gil Amaral (voz e guitarra) e o 

convidado Nuno Silva (baixo e voz). Em 2009 apresentaram o álbum “Luce’s Um Número” – Luce (CD, Edição 

de Autor, 2009). 
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Fonte: http://a-trompa.net/maquetas/luces-um-numero-luce

Fontes:
www.reverbnation.com/luce 
http://a-trompa.net/maquetas/luces-um-numero-luce

Lulu Blind 
(Lisboa; 1991 - 2000) 

Grupo formado por Tó Trips (voz, guitarra), Pedro Vargues (baixo) e Anselmo (bateria). Decorrentes dos Amen 

Sacristi que deram memoráveis concertos no Rock Rendez Vous e no Bar das Palmeiras. Na fase inicial dos Lulu, 

procurando uma identidade, Filete, o vocalista, marcou-a de forma muito notória. Rock, ironia e divertimento: 

“Drogadicto del Rock’n’Roll”, “Madrid Vacaciones”, “Feedback Rap” e “Kiss Madonna” foram os temas 

dessa altura. Posteriormente, Filete embarcou no navio escola Sagres, ao serviço da Armada portuguesa 

abandonando assim os Lulu Blind. Esse facto levou a uma mudança de rumo, também ditada pela entrada de 

Carlos Luz. Tiveram duas incursões em estúdio para gravar: na primeira gravaram quatro temas; na segunda, 

treze, o alinhamento de um álbum. Só que, depois de contactadas as editoras mais importantes, não houve 

um interesse por parte de alguma, para que esse álbum se tomasse realidade. Os Lulu Blind não querem ser 

underground, mas o meio envolvente nunca quis dar-lhe outro estatuto. Facto importante foi a rodagem 

intensa de um videoclipe dos Lilu Blind na TV, o tema “Rita Hot Pussie”, daí a associação directa da banda a 

esse tema. Foi aliás esse o tema escolhido para os singles editados pela Moneyland Records. Também a edição 

do tema “I Must Kill You” na colectânea do Johnny Guitar alargou o conhecimento do público acerca da sua 

produção. No final, a formação da banda era a seguinte: Tó Trips (voz, guitarra), Pedro Vargues (baixo), Samuel 

Palitos (bateria, ex-Censurados , ex -Kick Out The Jams) e Richrad Pedrosa (guitarra, ex-Kick Out The Jams). 

Discografia: Dread; Blast - 1995; Foge de Ti – 200. 



150

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Fonte: Foto cedida por Tó Trips

Fontes:
BRINCA, Pedro (1993) – Lulu Blind. Ritual. nº6, Fevereiro-Março.
MARQUES, Fernando Santos (1991) - Finisterra, , Blitz nº365 de 05-11-1991. ISBN: 978-972-53-0352-8. 
BRINCA, Pedro (1993) – Underground? Nem por Isso. Ritual. nº6, Fevereiro-Março.
DIONÍSIO, Duarte (1995) - Rita e as Outras. Ritual. nº8, Fevereiro-Março.
DIAS, Jorge (1996) - Cultura Trash no Buraco Negro. Público. nº2236 de 24-04-1996.
CASTÊDO, Nuno (2001) - O Estado da Nação. Mondo Bizarre. MONDO BIZARRE #7 - Maio de 2001. ISBN 
989-50-0013-8.
http://www.myspace.com/lulublind

Lucifer Fere 
(Setúbal; 1989 – 1994)

Banda que tocava um punk-rock repleto de críticas a aspectos sociais como o serviço militar obrigatório, 

família, estado, nação, igreja. A banda era constituída por Jorge Abreu (voz), João Figueiredo (baixo), Vitorino 

(guitarra) e Paulo Tavares (bateria). Dos temas deixados pela banda destacam-se “Insano” e “AntiTropa”.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/07/lucifere-fere.html



M



152

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

M.A.U. Man And Unable 
(Lisboa etc; 2004 -)

O grupo surgiu na sequência de vontades de vários músicos no European Film College (Dinamarca). A formação 

inicial compreendia elementos provenientes de Portugal, Dinamarca, França, Alemanha e Israel. O som é 

electrónica, assente na utilização de samples e loops de outros músicos. Actualmente, o projecto é composto 

por Luís F. de Sousa (voz, programação, acordeão), Pablo Camp (voz), Nuno Lamy (programação e teclados), 

António Soares (guitarra) e Fernando César (bateria). O seu álbum homónimo de originais foi gravado no 

Registudio, teve produção de Flak, de C-Morg, dos Micro Áudio Waves e dos próprios MAU e foi editado pela 

Universal.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=28169996&albumID=2865922&imageID=64495406 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/manandunable
http://www.projectmau.com/
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/2427
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Macacos Do Chinês 
(Amadora; 2007 - )

Colectivo de hip-hop formado por Miguel Pité e Pedro Silva (vozes), André Pinheiro (produtos e multi-

instrumentalista), Al:x (guitarra eléctrica) e Tiago Morna (guitarra portuguesa). Partem do hip-hop, mas ele 

acrescentam o grime, a música popular portuguesa, o reggae e o dancehall, demonstrando uma valorização 

dos sincretismos. Ainda não têm nenhum álbum, mas já tiveram a oportunidade de actuar em Londres, no 

festival Atlantic Waves e já editaram, através da Enchufada, um single que conta com três temas (“Plutão”, 

Dejá-vu” e “Inspiração”), que faz com que alguns os considerem já como um dos mais relevantes colectivos 

da actualidade portuguesa.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=84703860&albumID=388981&imageID=1173791 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/macacosdochines
http://ivstreet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=41
http://www.enchufada.com
http://diariodigital.sapo.pt/disco_digital/news_history.asp?section_id=0&id_news=28573
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Madame Godard 
(Viana do Castelo; 2000-)

O grupo é composto por Rui Amaro - guitarra, banjo, trompete e coros, Juvenal Vieira (voz e theremin), 

Paulo Gonçalves (baixo), José Ribeiro (bateria) e Paulo Oliveira (teclados, violino, Moog e acordeão). Com a 

experimentação e liberdade criativa como denominador comum do seu trabalho, os Madame Godard cruzam 

chanson française com ritmos sul-americanos, a pop e o rock de sessenta com o funk de setenta, a confusão 

concertada da música de leste com a lógica desconcertada das bandas sonoras de Tarantino. Portanto, a 

grande aposta da banda é a da diversidade criativa, contando com actuações memoráveis em Paredes de 

Coura e com partilhas de palco com bandas de relevo do indie rock, tais como, os dEUS ou os Sonic Youth ou 

mesmo Iggy Pop.

Fonte: http://www.facebook.com/pages/Madame-Godard/25375641320#!/photo.php?pid=5639895&id=25375641320&fbid=429921881320 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.madamegodard.com/ 
www.myspace.com/madamegodard
http://www.facebook.com/pages/Madame-Godard/25375641320
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonsmadame-godard
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zeroaurora-madame-godard
http://www.lastfm.pt/music/madame+godard/+wiki
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Madredeus 
(Lisboa; 1986-)

Em 1986 começam os primeiros ensaios com Pedro Ayres Magalhães e Rodrigo Leão que queriam tocar música 

de raiz popular inspirada na poesia portuguesa. Pouco tempo depois entra o acordeonista Gabriel Gomes, 

colega de Rodrigo nos Sétima Legião. Em Outubro desse ano é convidado para o grupo o violoncelista Francisco 

Ribeiro. Fazem audição a várias cantoras e quem conseguisse cantar “A Sombra” (tema que fazia parte do filme 

“De Uma Vez Por Todas” de Joaquim Leitão) era aceite. É escolhida Teresa Salgueiro. A partir de Março de 1987 

passam a ensaiar no Teatro Ibérico que ocupava parte do antigo convento da Madre de Deus. O primeiro disco 

seria gravado aí, na antiga igreja de Xabregas, durante a noite, em Julho de 1987. As primeiras apresentações 

ao vivo aconteceram, em Novembro, nos concertos de apresentação do álbum “Mar de Outubro” dos Sétima 

Legião. O duplo álbum “Os Dias da Madredeus” seria editado em Dezembro de 1987. O disco incluía temas 

como “As Montanhas”, “A Sombra”, “A Vaca de Fogo”, “A Estrada do Monte”, entre outros. O grupo 

começa a dar os seus primeiros espectáculos. A 21 de Agosto actuam pela primeira vez nos Açores, durante 

o festival Maré de Agosto. Em Dezembro de 1988, os Madredeus e os Mler Ife Dada deslocam-se a Bolonha 

(Itália) a convite da delegação portuguesa à Bienal dos Jovens Artistas do Mediterrâneo. A internacionalização 

da banda continua, em Junho de 1989, com a participação do grupo no Festival da Juventude em Pyongyang, 

na Coreia do Norte. Em 1990 é editado o álbum “Existir” que contou com a participação do Tó Pinheiro da 

Silva. O disco obtém grande sucesso chegando a disco de platina e arrastando as vendas do primeiro disco. 

Nesse ano deslocam-se a Viena de Áustria e fazem a primeira viagem a Macau. Também é editado em CD o 

primeiro álbum, embora amputado do tema “A Estrada do Monte”. A convite da Câmara Municipal de Lisboa, 

viajam até Florença para actuarem durante uma Semana da Cultura Portuguesa. Dão o seu primeiro concerto 

em Espanha, em Barcelona. A 30 de Abril de 1991 actuam no Coliseu dos Recreios onde gravam o duplo 

álbum ao vivo “Lisboa” que contou com a participação especial de Carlos Paredes. Em 1991 fazem a primeira 

digressão em Portugal que foi um grande êxito. Em Setembro desse ano deslocam-se à Bélgica, com os Sétima 

Legião e Trovante, para actuarem durante a Europália/91. Actuam com bastante êxito nesse evento. O grupo 

estava lançado na rota internacional. São convidados pelo realizador Wim Wenders a fazer a banda sonora 

do filme realizado por encomenda da Lisboa 94-Capital Europeia da Cultura. É editado o disco “O Espírito da 

Paz” e Rodrigo Leão anuncia a saída do grupo para se dedicar à sua carreira a solo. É substituído no grupo 

por Carlos Maria Trindade. Em Janeiro de 1995, Wim Wenders desloca-se a Portugal para gravar os clips de 

“O Sol da Mouraria” e de “Alfama”. Em Março é editado “Ainda” (a banda sonora do filme “Lisbon Story”) 

por ocasião da estreia do filme de Wenders. No final de Junho viajariam para os Açores, para participar nas 

filmagens do documentário do holandês Rob Rombout sobre o grupo. Discografia - Álbuns de estúdio: 1987 

- Os Dias da MadreDeus (2 LP, EMI); 1990 – Existir (CD, EMI); 1994 - O Espírito da Paz( CD, EMI); 1995 - Ainda 

(1995, banda sonora do filme Lisbon Story de Wim Wenders, CD, EMI); 1997 - O Paraíso (CD, EMI); 1997 – 

Ambiente Pacífico, Madredeus depois de Jah Wobble (Single, EMI); 2001 - Movimento (CD, EMI); 2004 - Um 

Amor Infinito (CD, EMI); 2005 - Faluas do Tejo (CD, EMI); 2006 - Mar (CD, EMI). Ao vivo: 1992 - Lisboa (gravado 

no Coliseu dos Recreios em Lisboa, CD, EMI); 1998 - O Porto (gravado no Coliseu do Porto, CD, EMI); 2002 - 

Euforia (com a participação da Flemish Radio Orchestra, CD, EMI). Compilações: 2000 - Antologia (colectânea 

com duas canções inéditas, CD, EMI); 2001 - Palavras Cantadas (colectânea direccionada ao público brasileiro 

e abrangendo o trabalho do grupo entre os anos de 1990 e 2000, CD, EMI). Remixes: 2002 - Electrónico 

(CD, EMI). Colectâneas: 1994 - Variações - As Canções de António – Canção (Nostradamus). 1994 - Filhos de 

Madrugada - Maio Maduro Maio; 1998 - Onda Sonora - Os Dias São à Noite (Suso Saiz Remix). Videografia: 

1995 - Les Açores de Madredeus (documentário francês sobre o Madredeus filmado nos Açores, em VHS e 

DVD); 1995 - Lisbon Story (Viagem a Lisboa, Portugal; O Céu de Lisboa, Brasil) - filme escrito e dirigido por Wim 

Wenders, em VHS e DVD; 1998 - O Espírito da Paz (VHS); 1998 - O Porto (concerto ao vivo no Coliseu do Porto, 

em VHS); 2002 - Euforia (concerto ao vivo do Madredeus com a Flemish Radio Orchestra, em DVD); 2006 - Mar 

(registo da apresentação do Madredeus e do Lisboa Ballet Contemporâneo, em DVD). 
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Maduros 

(Lisboa; 2005 - 2006)

Grupo de punk-rock formado por Zé Pedro (voz e guitarra), Alexandre Soares (guitarra e voz), Jorge Coelho 

(guitarra), Pedro Gonçalves (baixo) e Fred (bateria). Assumem-se como um projecto que procura reavivar uma 

certa filosofia punk, onde a música acontece sem compromissos e exigências, apenas pelo gosto. As suas 

origens prendem-se com a gravação do tema “Call Up” dos The Clash, no âmbito de uma compilação de 

música feita por bandas portuguesas e a sua estreia oficial teve lugar na edição de 2006 do Festival Paredes 

de Coura.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewPicture&friendID=77229336&albumId=586440 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/maduros
http://billy-news.blogspot.com/2006/07/os-maduros-novo-projecto-de-z-pedro.html

Malcontent 
(Gaia; 2006 - )

O projecto nasceu no final de 2006 e aproxima-se da cena “indie”. Os elementos da banda são Sérgio Costa 

(voz e guitarra), Syul (bateria) e André Couto (baixo). Mesmo sendo uma banda de guitarras, os Malcontent 

adoptam alguns elementos electrónicos. A banda ainda não tem álbum de estreia apesar de estar previsto a 

sua elaboração. 

Fontes:
http://www.myspace.com/malcontentsounds
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Manuel Mota 
(Lisboa; 2000-)

Um dos maiores nomes da música improvisada e experimental e de sonoridades mais extremas associadas 

ao jazz. Aborda e apropria-se da guitarra, seja a acústica, seja a eléctrica, de forma única, embrenhando-

se por vezes em aproximações de sonoridades mais eléctricas e psicadélicas. Com um percurso já longo no 

experimentalismo (1989-90), tem actuado regularmente um pouco por toda a Europa, pelo Japão e pelos 

E.U.A., colaborando com vários músicos internacionais. O guitarrista britânico Derek Bailey considerou-o 

mesmo um dos grandes inovadores internacionais da guitarra, nos nossos dias. De uma carreira que conta 

com projectos a solo, em duo, com grupos de improvisação e com participações como convidado de nomes 

como Sei Miguel, David Maranha e Ernesto Rodrigues, destacam-se dois projectos mais recentes, “Leopardo” 

e “Outubro”, este último de 2006.

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_2_xka9mYsBs/S2Ck5e637tI/AAAAAAAAT_0/daVBgyN5Vc4/s400/manuel-mota.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.forumsons.com/lofiversion/index.php/t8954.html
http://rep.no.sapo.pt/entrevistas_manuel_mota.htm
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=172
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Mão Morta 
(Braga; 1984 -)

Grupo de Rock alternativo, formado inicialmente por Joaquim Pinto (baixo), Miguel Pedro (guitarra) e Adolfo 

Luxúria Canibal (voz). A banda terá sido iniciada por iniciativa de Joaquim Pinto, após Harry Crosby (baixista 

dos Swans) lhe ter dito, em Berlim, que tinha ar de baixista. Os Mão Morta destacaram-se rapidamente pela 

intensidade das suas actuações ao vivo, pelo seu imaginário subversivo e decadente e pelas letras sombrias 

e poéticas. Conseguiriam construir uma carreira coerente, conciliando a sua imagem inicial com a procura 

constante de novos caminhos, como demonstram os projectos “Müller no Hotel Heschisser Hof” (espectáculo 

ao vivo pensado a partir da obra de Heiner Müller, apresentado no CCB em 1997 e depois convertido em disco) 

e o recente “Cantos de Maldoror” (espectáculo baseado no livro com o mesmo nome de Isidore Ducasse, 

convertido em disco em 2008). Da sua extensa discografia destacaríamos o álbum “Mutantes S.21” (1991), 

disco que permitiu à banda uma visibilidade maior e que será, talvez, o seu mais celebrado álbum. Formação 

actual: Adolfo Luxúiria Canibal (voz); Miguel Pedro (bateria, programações); António Rafael (guitarra, teclas), 

Sapo (guitarra), Vasco Vaz (guitarra), Joana Longobardi (baixo). Discografia – Álbuns: 1998 - Mão Morta (LP, 

Ama Romanta, 1988 / CD, NorteSul); 1998 - Corações Felpudos (LP, Fungui, 1990 / CD, NorteSul); 1998 - 

O.D., Rainha do Rock & Crawl (LP, Área Total, 1991 / CD, NorteSul); 1992 - Mutantes S.21 (LP / CD, Fungui); 

1994 - Vénus em Chamas (CD, BMG); 1995 - Mão Morta Revisitada (CD Compilação, BMG); 1997 - Müller no 

Hotel Hessischer Hof (CD, NorteSul); 1998 - Há Já Muito Tempo que Nesta Latrina o Ar se Tornou Irrespirável 

(CD, NorteSul); 2001 - Primavera de Destroços (CD, NorteSul); 2003 - Primavera de Destroços + Ao Vivo na 

Aula Magna - 8 Maio 2001 (2CD, Norte Sul); 2003 - Carícias Malícias (CD, Cobra); 2004 - Nus (CD, Cobra, 

2004 / LP, Lux Records); 2008 - Maldoror (2xCD, Cobra). Singles: 1994 - Cães de Crómio (Windy Couple 

Mix) / Cães de Crómio (Dogs and Dub Mix) / Cães de Crómio (Radio Edit) / Velocidade Escaldante / Vénus em 

Chamas (12 / CD, BMG); 1996 - Chabala / Hotel Paradis (Tropical Mix) (CD, BMG); 1998 - Em Directo (Para a 

Televisão) / Jogos de Guerra (CD, NorteSul); 1998 - É Um Jogo (Radio Edit) (CD, NorteSul); 2001 - Cão da Morte 

/ Chabala (Versão Longa) (CD, NorteSul); 2004 - Gumes5 (O Rei Mimado) / Gnoma (CD, Cobra). Colectâneas 

com exclusivos: 1989 - À Sombra de Deus - Braga 1988- 1º de Novembro; 1999 - Insurrectos- Véus Caídos; 

1994 - Variações - As Canções de António- Visões - Ficções (Nostradamus); 1994 - Os Filhos da Madrugada- O 

Avô Cavernoso; 1994 - À Sombra de Deus Vol. 2 - Rotte - A Morte é um Acto Solitário; 1999 - XX Anos XX 

Bandas- Mãe; 2000 - Ar de Rock - Vinte Anos Depois- No Domingo Fui Às Antas; 2004 - Manifesto- Estilo / 

Berlim; 2004 - À Sombra de Deus Vol. 3 - Sobe, Querida, Desce; 2005 - 3 Pistas - Fado Canibal / Kayatronic; 

2007 - Entulho Sonoro - B(r)osh É Bom! (Underground). Colectâneas com catálogo e promos: 1990 - AMRO 

86-89 (LP, Ama Romanta) - Oub’ Lá; 1990 - Desmaia, Irmã, Desmaia / Desmaia, Irmã, Desmaia (Single, Fungui); 

1993 - Anjos Marotos / Negra Flor (CD-Single, BMG); 1995 - Sangue no Asfalto (CD-Single, BMG); 1995 - 

Uma História de Amor (CDx2, BMG) - Cães de Crómio; 1995 - Faixas de Rodagem 5 (CD, BMG) – Chabala; 

1995 - Portugales (CDx2, Resistência) - Visões - Ficções (Nostradamus); 1997 - Pop Rock em Português (CDx2, 

Megadiscos) - Budapeste (Sempre a Rock & Rollar); 1997 - Blitz - Os Melhores de 97 (CD, EMI-VC) - Eu Sou o 

Anjo do Desespero; 1998 - Portugal 98 (CD, EMI-VC) - Canção da Revolta; 1998 - Expresso 25 Anos - Portugal 

Rock (CD, EMI-VC) - Budapeste (Sempre a Rock & Rollar) 

1999 - Ama Romanta Sempre (CDx2, Música Alternativa) - Oub’ Lá; 1999 - Turbulência (CD, NorteSul) - Anjos 

de Pureza; 2003 - Rock Sound Volume 8 (CD, Rock Sound / Skeleton Publicações) - Escravos do Desejo; 2004 - 

Rock Sound Volume 17 (CD, Rock Sound / Skeleton Publicações) – Vertigem; 2004 - Respirar (Debaixo D’Água) 

- Banda Sonora Original (CD, Subotnick Enterprises) - Oub’ Lá; 2005 - O Melhor do Pop Português 1985-90 

(CD, EMI) - Oub’ Lá; 2006 - Lisboa@Com.Fusion (CD, EMI) - Primavera de Destroços; 2007 - Festival Heineken 

Paredes de Coura 07 - 15 Anos Edição Comemorativa (CD, Ritmos) – Gnoma. Tributos: 2007 - E Se Depois - 

Tributo a Mão Morta (CD, Raging Planet). Videografia: 2006 - Müller no Hotel Hessischer Hof (VHS, NorteSul, 

1998 / DVD, Cobra). 
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Fonte: http://www.destak.pt/pics/8/8275/564-o.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm
http://pt.wikipedia.org
http://www.allmusic.com

Marbles 
(Montijo; 1995 -)

Os Marbles nasceram Agosto de 1995, na cidade de Montijo, subúrbios de Lisboa. No início, este projecto foi 

pensado para ser uma sequência de um projecto antes chamado Mushroom Revolution. Em 1996, a primeira 

demo foi gravado e intitulada “Sleepy Time”. Esta demonstração expressa o lado pop da banda. Ainda em 

1996, uma compilação de bandas de garagem, intitulada “Teenagers From Outer Space”, foi posto para 

circulação e incluiu uma faixa dos Marbles chamada “Quite The Same”. 1997 foi o momento de entrar em 

estúdio novamente para gravar uma nova demo, intitulada “Plenty”. Em 1999, a faixa “Face You With a 

Smile” foi incluída em outra colectânea (Scanning) pela 7Eleven editora dos Açores. Em 2000, a demo “Apollo 

9” foi gravada e em 2004 gravaram a demo intitulado “Slow Desert Punk”. Em 2007, dois membros saiem, 

ficando apenas três elementos (Hugo – bateria e voz principal; Flavio – guitarra e voz; Ricardo – baixo e voz). . 

O som dos Marbles soa como um psychedelic stoner rock power tunes.

Fontes:
http://www.myspace.com/marblespt
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M’as Foice (ou É Masfoi-se) 
(Coimbra; 1987 - 1991)

Banda Rock experimental, formada por Alex Magno (guitarra e voz), João Paulo Camilo (bateria) e Sérgio 

Cardoso (baixo e guitarra). As suas actuações ao vivo eram caracterizadas pela sua teatralidade e pelo humor 

negro. Juntamente com os Tédio Boys, foram importantes para a emergência de vários projectos musicais da 

cidade Coimbra que se destacam actualmente (WrayGunn, d3ö). Foi recentemente editado o álbum “Umas 

fitas perdidasdos Émasfoi-se K7s perdidas” - M’as Foice (2005 – Lux).

Fonte: http://userserve-ak.last.fm/serve/252/11879385.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm
http://orelhadoano.blogspot.com

Mariana Ricardo 
(Lisboa; 2007 -)
Popularizou-se como a voz dos extintos Pinhead Society, um marco do indie rock português dos anos 90, 
hoje em dia será mais reconhecida como parte dos incríveis Munchen ou dos mais ocasos Rock Group Tiger. 
Conhecida também entre o meio cinéfilo como compositora de bandas sonoras para filmes de Manuel Mozos 
ou Miguel Gomes, com quem partilhou também a escrita do argumento de Aquele Querido Mês de Agosto. 
Em nome próprio apresenta-nos resquícios e interlúdios da larga actividade acima referida. Canções delicadas 
e de uma economia de recursos fascinante, que ao vivo faz acompanhar, em formato trio, por um ukelele, uma 
mini-bateria e um baixo eléctrico. Mariana encara a escrita de canções de forma descomplexada e espontânea, 
quase que podemos considerar um feliz e refrescante acaso que estas tenham acontecido, tornando a sua 
música num belo e poderoso manifesto artístico.

Fontes: 
http://bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=251%C2%A0
http://www.myspace.com/marianaricardo
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Martinis 
(1984 - 1986)

Projecto portuense com influências rock e indie norte-americano das décadas de 70 e 80. Sofrem influências 

de Lou Reed ou Iggy Pop. A banda fora inicialmente formada por Anibal Miranda, sendo que gravaram um 

single sob a denominação Aníbal Miranda e os Martinis. A sua formação mais consistente foi a seguinte: 

José Ferrão na guitarra (mais tarde nos Repórter Estrábico), Pedro Maia (aka Pedrinho Caminho-de-Ferro) 

(ex-AuAuFeioMau) no baixo (tendo substituído Guilherme Lucas - aka Sid Lucas -, posteriormente nos Cães 

Vadios), Rui Taborda na bateria e Luís Resende (voz). Cantavam inicialmente em inglês, idioma que mais tarde 

foi substituído pelo português. 

München 
(Lisboa; 2002 -)

Banda influenciada pelo post-rock norte-americano de finais da década de 90. Os principais membros do 

grupo são Bruno Duarte (ex-My Best Nose e Leeand Me) e Mariana Ricardo (ex-Pinhead Society e Leeand Me). 

Praticando um rock experimental por excelência, todos os elementos dos München já tocaram noutras bandas. 

Em palco nunca são menos de quatro e nunca foram mais de nove. München é uma pequena orquestra de 

câmara (tocam guitarra clássica e viola de arco) aliada ao rock. 

Fontes:
http://a-trompa.net/ao-vivo/audicoes/audicoesnovos-sons-pela-rede
http://a-trompa.net/novidades/novidadesfala-mongue-munchen

Mata-Ratos 
(Lisboa; 1981-). 

A formação original incluía o vocalista Jorge Leal, o guitarrista Pedro Coelho, o baixista Pinela e o baterista 

Jorge Cristina. Em 1988, o grupo era constituído por Miguel Newton (voz), Pedro Coelho (guitarra), Cascão 

(baixo) e Jorge Cristina (bateria). Em 1989 concorrem ao 6º Concurso do Rock Rendez-Vous mas são afastados 

da final. O grupo assina pela EMI-VC e em Maio de 1990 grava em Paço de Arcos o seu álbum de estreia. A 

formação actual inclui Miguel Newton (voz), Bacala (bateria), Bibi Ramone (baixo) e Arlock Dias (guitarra). È 

marcado por uma sonoridade punk muito arreigada ao Oi! Discografia: Manifesto de Combate (Tape, Zagreb 

Productions, 1985); Mata-Ratos (Tape, Raticida Records, 1989); Rock Rendez Vous, Lisboa 26-11-1987 (DVD, 

Bootleg, 1987); Rock Radioactivo (LP, EMI-VC, 1990); Xavier (Promo) (7”Single, EMI-VC, 1990); Expulsos do 

Bar (12”EP, Drunk Records, 1992); Mata-Ratos/Pé de Cabra/Garotos Podres (7”Single, Drunk Records, 1994); 

Bebedeiras e Miúdas Tour 1995 (7”Single, Walzwek Records, 1995); Estás Aqui...Estás Ali! (CD, Drunk Records, 

1995); Xu-Pa-Ki 1982-1997 (CD, Fast’n’Loud, 1997); To The East And To The West (7”Single, Bastard/FNL, 

1998); Sente o Ódio (CD, Alarm! Records, 1999); Crime (7”Single, Crânes Blasés, 1999); Lisbonne vs. Paris 

(7”Single, Bords du Seine, 2002); Deus, Pátria & Família (7”Single, Rastilho Records, 2003); És Um Homem 

ou és Um Rato? (CD, Ataque Sonoro, 2004); Festa Tribal (CD, Rastilho Records, 2005); Novos Hinos para a 

Mocidade Portuguesa (CD, Rastilho Records, 2007); Compilações: Vozes Da Raiva Vol 1 (CD, Fast’n’Loud, 

1994); Vozes Da Raiva Vol 2 (CD, Fast’n’Loud, 1995); Play It Loud (CD, Fast’n’Loud, 1995); Oi! Rare and 

Exotica (CD, Love Music Hate Racism, 1996); Songs About Drinking (2xLP, Too Many Records, 1996); A Idade 

do Pecado (CD, MCA Records, 1996); We Are The Bois! (CD, Bronco Bullfrog, 1996); Rock’n Roll Delo Terceiro 

Mundo Vol.3 (CD, HP Records, 1997); Caught In The Cyclone (CD, Cyclone Records, 1997); Caos em Portugal 
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(CD, Fast’n’Loud, 1997); Scene Killer! (CD, Outsider Records, 1998); Hangover Heartattack - A Tribute to 

Poison Idea (CD, Ataque Sonoro, 2003); Portuguese Nightmare - A Tribute to The Misfits (CD, Raging Planet, 

2005); Círculo de Fogo Vol 2: Ritual (MP3, Círculo de Fogo, 2007); Entulho Sonoro 5 (CD, Underworld, 2008); 

Ataque Frontal (2xCD, Impulso Atlântico, 2008.

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm
http://pt.wikipedia.org
http://www.myspace.com/mataratos1982
UNDERREVIEW (2009) – Mata-Ratos. Underreview. [Em linha]. (domingo, 5 de Abril de 2009). Disponível em: 
http://underrrreview.blogspot.com/2009/04/mata-ratos.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].

Mazgani 
(Setúbal; 2004 -)

Mazgani é um cantor e compositor de indie rock. Oriunda de Setúbal, a sua primeira banda de suporte foi 

constituída no Verão de 2004, quando Shahryar Mazgani convidou Alain Anastácio e João Fernandez para se 

juntaram e criarem a sua banda. Mais tarde entraram no elenco Rui Luís, Sérgio Mendes, Victor Coimbra, Marco 

Franco e Pedro Gonçalves, este último do grupo Dead Combo. Em 2005, Mazgani foi considerado pela revista 

francesa “Les Inrockuptibles” como um dos melhores 20 novos artistas europeias. O seu álbum de estreia Song 

of the New Heart publicado em 2007, contém 13 temas todos cantados em inglês. Um deles, Somewhere 

Beneath This Sky, ganhou o terceiro prémio do International Songwriting Competition de Nashville, categoria 

“AAA”. O júri era composto Tom Waits, Robert Smith, e outros notáveis da música alternativa. Em 2009, 

Mazgani editou um novo EP, Tell the People, produzido com Pedro Gonçalves dos Dead Combo.

Em Portugal, Mazgani continua a apresentar os seus novos temas e também já algumas canções do seu 

próximo álbum (a sair em 2010). A banda de Mazgani é composta por: Shahryar Mazgani (vocalista e guitarra 

acústica); Sérgio Mendes (guitarra eléctrica); Victor Coimbra (baixo); Pedro Gonçalves (guitarra) e Marco Franco 

(bateria). Discografia: Álbuns: Song of the New Heart (2007); Song of Distance (2010); EP’s: Tell the People 

(2009, Portugal); Ladies and Gentlemen, Introducing... Mazgani (2009, ed. internacional de Tell the People).

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mazgani
http://discodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=35429
http://www.myspace.com/mazgani
http://www.mazgani.com/

Méchanosphère 

(Paris; 1989 -)

Os Mécanosphère foram formados em 1998 em Paris são um projecto electro experimental. Em 2001 o 

vocalista português Adolfo Luxúria Canibal integra o grupo com quem se estrearam em palco na segunda 

edição do Festival Número de Lisboa, abrindo para Patti Smith. Os Mécanosphère eram constituídos por 

Adolfo Luxúria Canibal (voz), Benjamin Brejon (bateria, breaks), Sam Dournal (teclas, electrónica) e Sébastien 

Fauveau (guitarras, sampling). Discografia: Lobo Mau (CD, Número Magazine/Vitriol, 2001); Mécanosphère 

(CD, Loop Recordings, 2003);  Bailarina (CD, Independent Records, 2004); Limb Shop (CD, Raging Planet, 

2006); Compilações: Thisobidience: These Guys Gone Out! (CD, Thisco, 2003); À Sombra de Deus Vol.3 (CD, 

Câmara Municipal de Braga, 2004); Portugal: A New Sound Portrait (CD, N Records, 2005); Electronics (CD, 

Thisco, 2005); No Noise In Porto Vol.2 (CD, Let’s Go to War, 2005); E Se Depois... Tributo a Mão Morta (CD, 

Raging Planet, 2007).
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Fontes:
http://www.underworldmag.org/website2005/reportagem.php?id=9

Melleril De Nembutal 
(Porto; 1985 - 1988)

Banda de constituída por Canto Buendia (guitarra), Miguel Santos (baixo e percussão), Itaperapetuxe (bateria), 

Justo Infantes (baixo e percussão), Canio Silvestre (voz), Camarada MgGuinty (percussão e harmónica), Arcádio 

Maturina (performer) e Cénti Papa (violino e flauta). Apesar das limitações técnicas dos seus elementos, a música 

desta formação, herdeira das tradições portuguesas, captou a atenção pela sua originalidade e criatividade.

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_j7xGei5dYnM/SodYU5ZQ3fI/AAAAAAAAJVs/yyVWoLAvZpE/s1600-h/Melleril+de+Nembutal.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://a-trompa.net/memorias/memoriasmelleril-de-nembutal/
http://anos80.no.sapo.pt/mellerildenembutal.htm

Men Eater 
(Lisboa; 2004 -)

Banda de Metal formada por Sérgio (voz), Carlos (guitarra), João (baixo) e Carlos BB. O seu som situa-se 

entre o Sludge, o Doom e o Stoner Metal, apresentando também características atmosféricas. O grupo é 

constituído por um conjunto de músicos oriundos de bandas underground com créditos firmados – For the 

Glory, Blacksunrise, Riding Pânico, Mushin. O primeiro álbum – “Hellstone” – foi editado em 2007.

Formação actual: Carlos (guitarra), João (baixo), Carlos BB (bateria), Miguel (guitarra, voz)
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID
=41508029&albumID=0&imageID=56033902 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes: 
www.metal-archives.com
www.myspace.com/meneaterdoom

Mesa 
(Porto; 2000 -)

Banda Pop formada por Mónica Ferraz (voz), João Coimbra (bateria), Jorge Coelho (guitarra) e Sérgio Marques 

(bateria). A “espinha dorsal” da banda é constituída por Mónica Ferraz, vocalista oriunda do Jazz, e João 

Coimbra, que tem vindo também a colaborar com projectos nacionais de créditos firmados (Bandemónio, Três 

Tristes Tigres, Coldfinger). O seu primeiro álbum, “Mesa”( Zona Música, 2003) recebe boa aceitação da crítica 

nacional e internacional, tendo merecido  várias distinções nacionais e sido considerado um dos dez melhores 

do ano pela revista Billboard. A banda assinou então contrato com a EMI.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=61675124&albumID=715189&imageID=2774356 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 
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Fontes:
http://pt.wikipedia.org/
www.rascunho.net
www.mesa.pt

Micro Audio Waves 
(Lisboa; 2000 -)

Grupo de pop electrónico. Inicialmente, o projecto era um duo de orientação minimal e experimental, formado 

pelo membro dos Rádio Macau Flak (guitarra) e C. Morgado (electrónica). O seu primeiro álbum é editado 

em 2000, ainda com esta formação. Posteriormente, Cláudia Efe (voz) juntou-se ao grupo, seguindo-se uma 

reorientação do seu som. Sem perder de vista a experimentação, a banda passa a construir canções electro-

acústicas de recorte mais clássico. O álbum de 2004, “No Waves”, mereceu reconhecimento nacional e 

internacional. 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=54464820&albumID=13887&imageID=58510745#a=13887&i=58510745 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/
www.myspace.com
www.blitz.aeiou.pt
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Millennium
(Almada;??-??)

Banda formada por Carla (voz), Pedro (guitarra), Luís (guitarra), David (baixo) e Rui (teclas). Anteriormente 

havia-se chamado Lachrimae e Enochian Circle. Contavam com um ex-Moonspell e ex-Desire no seu line-up. 

A banda representava o movimento gótico em Portugal. O som era uma mistura de death metal com uma 

sonoridade gótica.

Fonte: http://www.metal-archives.com/images/1/9/5/1/19513_photo.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

 
Fontes:
http://a-trompa.net/?s=Millennium+

Million Dollar Lips 
(Sesimbra, 2007 -)

Projecto electrónico constituído por Z (Voa e baixo), Obsessive John (guitarra) e Lazy (teclas), influenciado pelo 

Glam Rock e pelas sonoridades Rock dos anos 80. A banda consolida-se quando estes três músicos encontram 

o músico e produtor belga Marc Requilé (Vive La Fête, Evil Superstars)

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=198263390&albumID=515038&imageID=4900616 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes: 
www.myspace.com/milliondollarlips
www.poprock.com.pt
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Minta 
(Lisboa; 2008 -)
Banda formada por Francisca Cortesão (voz e guitarra), Manuel Dordio (guitarra), Mariana Ricardo (voz e baixo) 
e Nuno Pessoa (bateria e voz). Apresentam um som pop rock aliado ao folk e “Minta & The Brook Trout” 
(Edição de Autor, 2009) é o seu álbum de estreia (e único). 

Fontes:
http://www.myspace.com/mintamusic
http://www.merzbau-label.org/

http://a-trompa.net/novidades/minta-the-brook-trout-minta-the-brook-trout

Mler Ife Dada 
(Cascais, 1984 – 1990)

Grupo experimental, formado inicialmente por Nuno Rebelo, Augusto França, Pedro D’Orey e Kim. O Maxi 

single “Zimpó” (1985) foi a sua primeira edição discográfica. Pouco tempo depois, Pedro D’Orey abandona 

a banda e é substituído pela cantora Anabela Duarte, figura carismática, ligada ao universo do Fado e que 

já havia participado em projectos experimentais como Ocaso Épico e Bye Bye Lolita Girl e colaborado com 

os GNR num dueto com Rui Reininho. Para a banda entram também José Garcia (guitarra), António Garcia 

(bateria) e José Pedro Lorena (saxofone), permanecendo Nuno Rebelo. Com esta nova formação, a banda 

conquista a crítica, graças à sua sonoridade inovadora que combinava diversos estilos musicais, do Pop ao 

Fado, passando pela música cabo-verdiana. No entanto, o segundo EP editado, “Espírito Invisível” (1989), 

conhece fraca aceitação do público, o que motiva uma diminuição dos espectáculos ao vivo e o abandono 

de Anabela Duarte, substituída por Sofia Amendoeira. A banda acabaria por se dissolver em 1990, após o 

lançamento do EP “Mler Ife Dada”. Em 2003 é editada a compilação “Pequena Fábula”. Discografia: 1987 

- Coisas que Fascinam (LP, Polygram); 1989 - Espírito Invisível (LP, Polygram); 2003 - Pequena Fábula 1984-

1989 (+2003) (Compilação, Universal). Compilações: 2001 - O Melhor de 2 - Mler Ife Dada/Radar Kadafi 

(Compilação, Universal). Colectâneas: 1986 - Divergências - L’Amour Va Bien, Merci; 1999 - Ama Romanta... 

Sempre! - L’Amour Va Bien, Merci. 
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Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_j7xGei5dYnM/Sj7K0-qWNBI/AAAAAAAAGQE/jG7Y6zdZ9rc/s1600-h/Mler+Ife+Dada.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes
http://anos80.no.sapo.p
http://diariodigital.sapo.pt/disco_digital

More República Masónica 
(Lisboa; 1994 – 2003)

Banda formada por Nuno Castêdo (bateria), Jorge Dias (baixo) e Paulo Coelho (voz e guitarra). Esta banda 

apresentava uma sonoridade forte e eloquente influenciada pelo rock alternativo. Estrearam-se em palco no 6º 

concurso de Música Moderna do Rock Rendez-Vous em 1989. Em Julho de 1989 é registada a primeira demo 

com a gravação de quatro temas: “West Politik”, “Azul Dietrich” e “Sin City”, todos originais, e a versão de 

“Piloto Automático” dos GNR. Já tocaram na Galiza, Festival Paredes de Coura, Festival de Sudoeste, entre 

muitos outros eventos. 
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Fonte: http://more-more-more.planetaclix.pt/maxifoto4.htm segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/morerepblicamasnicarocks
http://more-more-more.planetaclix.pt/

Mr.Miyagi 
(Viana do Castelo; 2007 -)

Banda oriunda de Viana do Castelo formada por Ricardo Sá (membro de Larkin) na bateria, Jaime Carvalho na 

guitarra, Vítor “Feijão” Vaz no baixo) e Narciso Afonso na voz. Os Mr. Miyagi revelam uma atitude agressiva e 

caótica em palco que rapidamente gera um clima de energia contagiante. A banda já conta com dois albums 

de originais: “We are always angry” e “Mr. Miyagi To The Bone”; e um EP Split com os ingleses The Cold 

Ones “Double trouble”. Conjugam vários estilos de música entre os quais punk, hardcore, thrash e rock ’n roll 

criando um som inovador aliado ao old school. Já acturam junto de algumas das principais bandas de thrash 

da actualidade tais como Municipal Waste, Suicidal Tendencies, Bonded By Blood, Gama Bomb, Fuel By Fire e 

Discarga.    

Discografia: Demo cd (2007); We are always angry (Lp, Uri Geller Records, Pontevedra e Carnús Records, 

Barcelona, 2008); Double Trouble Split com The Cold Ones (Ep, Peter Bower Records, 2009); Mr. Miyagi To The 

Bone (Cd, Infected Records, Lisboa, 2010)  
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Fonte: http://www.myspace.com/mrmiyagivc segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.lastfm.pt/music/Mr.+Miyagi/+images/34530423
http://www.myspace.com/mrmiyagivc

Motornoise 

(Porto; 2006 -)

Criados no ano de 2006 a banda é composta por Frágil (voz, ex-Renegados de Boliqueime, Speedtrack, Senisga), 

Guerra (guitarra, ex-Renegados de Boliqueime), Gustavo Costa (bateria, ex-Genocide, Most People Have Been 

Trained To Be Bored) e Óscar (baixo, ex-Cagalhões, ex-Cães Vadios) e Pupa (saxofone). Os Motornoise praticam 

um som pesado e agressivo, aliando o punk rock ao hardcore e até ao free jazz. Em 2007 apresentaram o seu 

álbum de estreia intitulado “Motornoise” (CD, Invasion Rock, 2007). Os concertos desta banda são marcados 

pela presença em palco singular de Frágil. 

Fontes:
http://a-trompa.net/em-sintese/em-sintesemotornoise-motornoise
http://www.myspace.com/motornoise
http://a-trompa.net/ao-vivo/agenda/agendamotornoise
http://a-trompa.net/?s=motornoise
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http://a-trompa.net/em-cartaz/em-cartazvii-festival-brenha-a-arder

Muad’Dib Off Distortion 
(1997 - 1999)

Fundada por Jorge Ferraz com Mário Gil (More República Masónica) e Jorge Gil, esta banda marca o início do 

progressivo afastamento de Ferraz dos concertos regulares e o início de uma apaixonada actividade sistemática 

de gravação, mistura, produção e programação nos seus discos e em outros. 

Fonte: http://mesinha-de-cabeceira.blogspot.com/2008/03/os-nossos-polticos-nunca-foram-pretos.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz

Muad’Dib & The Jinin Orchestra 
(Lisboa; 1999-2002)

Banda variação de Muad’Dib Off Distortion, onde a Ferraz, M. Gil e J. Gil se juntam Telma Martins e Natacha 

Aráujo nas vozes. 

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz
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Musgo 
(Lisboa; 2005 -)

Banda formada por Rodrigo Alfacinha (percussão, metalofone, órgão, baixo, ex-Mummies & Kids, ex-Jaguar), 

Eduardo Vinhas (piano eléctrico, nord modular, órgão, samples, ex-Jaguar) e João Osório (baixo, guitarra, 

ex-Jaguar), contando ainda com Renato Jacobetty (percussão) como convidado em muitos concertos. O som 

situa-se entre a electrónica e o experimental com influências indie e electro. O principal álbum da banda 

denomina-se “Apneia” e foi gravado em Janeiro de 2006.

 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=59977076&albumID=7815&imageID=59263704 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=126
https://www.virb.com/musgo/music/albums/59587

Mundo Cão 
(Braga; 2001 -)

“Tudo começou com um convite de Miguel Pedro a Pedro Laginha para vocalizar alguns temas que aquele 

havia composto. Pedro aceitou e, em poucos meses, perceberam que poderiam fazer algo mais do que uma 

mera participação a dois. Convidaram Vasco Vaz, Budda e Canoche e, após alguns ensaios, a vontade de 

crescer chegou: Mundo Cão havia nascido. Com a preciosa ajuda de Adolfo Luxúria Canibal (autor do nome 

da banda e das letras), gravam o primeiro disco pela editora Som Livre, em 2007 e, nesse ano, fazem mais de 

30 concertos, com participações nos festivais Super Bock Super Rock, Paredes de Coura, Live Earth e outros…

Vencem os Globos de Ouro 2007, como melhor banda revelação. O segundo disco, “A Geração da Matilha” 

vem consolidar a banda no panorama musical português e conta com Adolfo Luxúria Canibal e Valter Hugo 

Mãe como autores das letras” (http://www.myspace.com/mundocao). 

Fontes:
http://www.myspace.com/mundocao
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Murdering Tripping Blues 
(Lisboa; 2007 -)

O nome Murdering Tripping Blues define-se por si mesmo. A energia e emoção de um crime passional, estados 

alterados de consciência e a alma enlameada pelo blues. O projecto vai beber ao Mississipi, ao crime, ao sexo, 

à rebeldia, a tudo o que nasce do impulso, da libertação. Henry Leone Johnson liberta-se nas guitarras e voz, 

Johnny Dynamite na bateria e Mallory Left Eye teclas e voz.

Fonte: http://www.facebook.com/photo.php?pid=2098336&id=121334982823#!/photo.php?pid=2098326&id=121334982823&fbid=121494242823 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/murderingtrippingblues
http://a-trompa.net/videoclip/videoclipmodern-times-so-simple-murdering-tripping-blues
http://www.lastfm.pt/music/Murdering+Tripping+Blues
http://www.facebook.com/event.php?eid=234232482630&ref=mf
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Neo Mono Var 
(Porto; 1983 – 1986)

Nascidos em 1983, só começaram a ensaiar regularmente em meados de 1984, ano em que tocaram pela 

primeira vez ao vivo (o concerto teve lugar no 2º Ciclo de Novo Rock realizado no Porto). A banda era constituída 

por Eduardo Correia (aka Eduardo Búfalo, futuro Falecido Alves dos Reis, Monument Project, Alucina Eugénio) 

e Fernando Rocha nas guitarras, José Marques no baixo, Joaquim Coutinho na bateria e José Carlos (aka Dr. 

Puto, fundador dos Telectu) na voz. Esta banda criava uma música essencialmente em ambiental mas nunca 

obteve grande receptividade por parte do público. 

Fonte: http://rockemportugal.blogspot.com/2009_02_01_archive.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://rockemportugal.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

Nihil Aut Mors 
(Guarda; 1986 – 1992)

Influenciados pelo espírito existencialista e pessimista da filosofia alemã, esta banda caracteriza-se por um 

estilo muito próprio. A primeira actuação foi em 1988 no 1º Festival da Guarda. Nesse mesmo ano surge a 

gravação de uma maquete com 12 temas. A banda era formada por Vítor Afonso (guitarra), Luís Prata (voz), 

Rui Monteiro (bateria) e Adaixo (baixo). As principais influências remontam a The Fall e Joy Division.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

http://www.myspace.com/nihilautmors

Noctívagus 
(Setúbal; 1994 - 2002)

Banda formada inicialmente por Paulo Jorge (bateria), André Antunes (guitarra), Carlos Soneca Lobo (guitarra) 

e Vítor Coita Jesus (baixo). Passarão ainda pelo grupo Paulo Dumonde (baixo) e David Frog (bateria). A primeira 

aparição ao vivo foi no palco do Cine-Teatro da Cova da Piedade, num concerto integrado na edição de 

estreia da Mostra de Bandas de Almada. Participaram ainda no 2º Festival Gótico do Porto, organizado pela 

Dead Awake Society, que teve lugar no bar Palha D´Aço. A primeira maquete da banda denomina-se “Almas 

Ocultas” e conta com a distribuição a cargo da Zenith Music, da qual foram retirados os temas “Castelo da 

Morte” e “Cria Vampira” para a colectânea “Crime no Paraíso” editada pela Enochian Calls em 1996. Em 

2002 editarão pela Floyd Records o CD “After The Curse” distribuido pela Division House.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=35032647&albumID=2534676&imageID=69695835 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://noctivagus.com.sapo.pt

Noiserv 
(Lisboa; 2005 -)

David Santos é a polivalência em pessoa, pois é a voz, a guitarra, a melódica, o acordeão, os sinos, os 

sintetizadores, o megafone, os efeitos especiais… do projecto Noiserv. David Santos dá forma a Noiserv 

quando em 2005 grava uma demo de 3 músicas para participar no Termómetro Unplugged. A sua música foi 

escolhida e David participou na eliminatória do Porto no Contagiarte, e apesar de não ter sido seleccionado 

para a final acabou por servir de entusiasmo para prosseguir o caminho. Mais tarde em Julho do mesmo ano 

acaba por editar essa mesmo demo em formato EP On Line na Merzbau. Desde então não tem parada, tendo 

várias incursões em território nacional e internacional. A sua abordagem à música passa pela construção de 

canções delico-doces, melódicas, melancólicas. Num registo que poderá remontar ao imaginário de alguns 

songwriters dos anos 90 mas que busca ao mesmo tempo novos horizontes. Tendo como pano de fundo as 

próprias vivências, abordam-se temáticas mais ou menos abstractas, constroem-se personagens, destroem-se 

fantasmas, partilham-se segredos. A intimidade é palavra-chave da sua música.

“...Trata-se de uma bela colecção de canções, que partem do diálogo entre a voz e a guitarra acústica, 

e colhem depois o gosto pela construção de arranjos que, com elegância e economia de recursos, e sob 

interessante escolha de instrumentos, transformam o que poderia ser um candidato a mais-do-mesmo (em 

regime “cantaurorês”) num credível manifesto de busca de identidade na música. ...E depois do conteúdo, a 

forma...é das melhores ideias de packaging que a música portuguesa conheceu nos últimos tempos.” Nuno 

Galopim @ Sound Vision 

Discografia: Bullets on Parade (Single, Autumn Ferment Records, 2009); One hundred miles from 

thoughtlessness (LP, MERZBAU/Noiserv, 2008); 56010-92 (EP, Merzbau, 2005). Compilações: My Melancholy 

Friends (LP, Tronrecords, 2009).

Fontes: 
http://www.myspace.com/noiserv
http://www.myspace.com/merzbaufreemusic
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Norton 

(Castelo Branco; 2002 -)

Em Maio de 2002, Carlos Nunes (guitarra, teclas), Rodolfo Matos (bateria, teclas, piano, electrónica), Pedro 

Afonso (guitarra, teclas), Leonel Soares (baixo) e Alexandre Rodrigues (voz) formaram o projecto Norton. A 

banda, praticante de uma sonoridade entre a pop e as rotinas da música independente, tem ascendência em 

dois projectos que partilhavam membros comuns, os Alien Picnic e os Oscillating Fan. Os primeiros tempos 

da banda foram passados, como convém, num recolhimento profissional, do qual resultaram as primeiras 

composições e os primeiros ensaios, os mesmos que meses mais tarde viriam a dar forma ao EP de estreia. 

Intitulado “Make Me Sound”, o disco foi gravado entre Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003, agrupando as 

canções “Blue song”, “Summer Beat”, “You Make Me Sound” e ainda uma faixa multimédia onde podem ser 

vistas imagens da banda filmadas durante o período de gravações. Adeptos de ambientes sonoros intimistas e 

descontraídos, os Norton assumem a presença de duas vertentes musicais em “Make Me Sound”, uma indie 

e outra ambiental, que o público pode confirmar desde o dia 2 de Abril de 2003, data que marcou a chegada 

do disco aos escaparates, através das editoras Skud and Smarty e Bor Land. Discografia: Make Me Sound EP 

(MCD, Borland, 2003); Pictures From Our Thoughts (CD, Borland, 2004); Norton: Frames: Remixes & Versions 

(CD, Transformadores, 2005); Kersche (CD, Skud & Smarty, 2007); Kersche Remixed (MP3, Aerotone, 2008); 

Pump Of The Jam (MP3, Skud & Smarty, 2009); Compilações: 007 Compilation (CD, Borland, 2003); Can Take 

You Where You Want (2xCD, Borland, 2005); Super Castelo Branco (CD, Skud & Smarty, 2005); Novo Rock 

Português (2xCD, Chiado Records, 2007).

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://www.nortonmusic.net/
http://a-trompa.net/olhares/olhareskersche-norton
http://www.myspace.com/norton
http://www.nortonmusic.blogspot.com/

Novembro
(Lisboa; 2001 -)

Banda formada por Mark William Harding (bateria), Luís Aires (Baixo), Miguel Filipe (Voz e guitarra), 

Gil (guitarra), Hugo Leitão (sintetizadores). Com um som alternativo, esta banda de Lisboa tem 

vindo a surpreender o público nomeadamente pela larga capacidade performativa em situação de 

concerto. 
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Fonte: http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=940 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=940
http://www.myspace.com/novembro
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O governo 
(Póvoa de Varzim, Braga; 2009 -)

Projecto formado por Valter Hugo Mãe, António Rafael, Miguel Pedro dos Mão Morta e Henrique Fernandes. 

Este projecto destina-se a lançar canções absolutamente portuguesas. O nome governo é definitivo, levando 

a que os membros da banda já se tratam por “ministros”, na brincadeira. Para Vvalter, faz todo o sentido: 

“Chegámos a um ponto em que o único governo de que se pode depender é artístico”. A crítica é assumida. 

“Não queremos o dinheiro das pessoas, só os espíritos”, refere Valter Hugo Mãe. 

Fontes:
http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=1212521
http://www.myspace.com/ogoverno
http://a-trompa.net/custo-zero/propaganda-sentimental-governo
http://www.optimusdiscos.com/

Oioai 
(Lisboa;2006 -)

Banda pop liderada por Pedro Santos. Depois do homónimo de estreia, os Oioai editaram o seu segundo álbum 

de originais. Com o título de “Pela Primeira Vez” (2009, o trabalho teve produção de Nuno Rafael.

Fontes:
www.myspace.com/oioai 
www.rtp.pt/antena3
http://a-trompa.net/custo-zero/%e2%80%9do-ponto-fraco-ep%e2%80%9d-oioai

Olive Tree Dance 
(Porto; 2004 -)

Banda formada por Renato Oliveira (didgeridoo), Pedro Vasconcelos (bateria) e Tito Silva (percussão). O som é 

uma mistura de dance music com sons tribais e instrumentos indígenas. Estão associados à cena world music 

e já tocaram em diversos festivais deste tipo como sendo o “Andanças”. O seu mais recente álbum é “Urbano 

Roots” (Optimus Discos, 2009).

Fontes:
http://olivetreedance.com/soon/soon.html
http://www.myspace.com/olivetreedance

Os Seis Graus da Separação 
(Braga; 2004-2005)

Os Seis Graus de Separação foi o principal projecto de Paulo Trindade. Muito marcado pelas sonoridades dos 

inícios dessa década de 80, o artista deixou a sua marca em diversos grupos da cidade como os Ruge Ruge, 

Arquidiocese do Nojo, Um Eléctrico Chamado Desejo, Rua do Gin, etc. O autor escreveu e compôs todos os 

temas contudo contou com a colaboração de António Rafael e Nelson Carvalho.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=391149740&albumID=83875&imageID=366409 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes: 
http://www.chiu-store.com/epages/232129.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/232129/Products/00471208
http://cobradiscos.org/cobradigital/index.php?product_id=13&page=shop.product_details&category_
id=1&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4
http://a-trompa.net/speedsounds/speedsoundsramp-tara-perdida-bizarra-locomotiva-gomo

http://a-trompa.net/100-palavras-e-mais-algumas/100-palavras-mais-algumassao-discos

Os 3 Marias 
(Lisboa; 2006 -) 

Trio pop-rock composto pelos artistas Epilady Di (voz), Melo e Castro (viola baixo e outras e coros) e Marco 

Gina (guitarra e coros). Praticam um estilo muito próprio atravessado por um electro analógico que prima pela 

originalidade. O álbum de estreia denomina-se “Sentimento Sofrimento” (Tinóni Discos Musicais, 2009).

Fonte: http://www.myspace.com/os3marias segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

 
Fontes:
http://a-trompa.net/olhares/sentimento-sofrimento-os-3-marias
http://a-trompa.net/maquetas/maquetaos-3-marias

http://www.myspace.com/os3marias
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Objectos Perdidos 
(Coimbra; 1985 – 1989)

Sob a liderança de Paulo da Silva Marques (aka Paulo Eno, posteriormente nos 77), os Objectos Perdidos 

apareceram, em Coimbra, em 1985. Auto-denominados Associação de Intervenção Cultural, exibiram 

performances em Bona, Berlim, Belgrado, Madrid, Porto, Coimbra e Lisboa, colaborando igualmente com 

os Telectu e Vítor Rua individualmente. O grupo dividia as suas áreas de intervenção em distintas vertentes 

caracterizadas por designações e objectivos diferentes. Assim, pôde ouvir-se falar de Paulo Eno Ensemble 

(dedicado à música concreta e experimental), Cabaret Dada (música electrónica), Grupo Multimédia Objectos 

Perdidos ou Perestroika (rock). A própria associação estava também subdividida, segundo o seu mentor, em 

vários departamentos caracterizados por se dedicarem de forma estanque a classes como a musicologia, 

multimédia, fotografia, videoarte, dança, performance ou happening. Defendiam que o seu principal leitmotiv 

era, num âmbito geral, o combate pela liberdade, não através da anarquia mas da disciplina.

Fontes:
http://www.meloteca.com/artigo-nova-musica-portuguesa-improvisada.htm
http://www.jazzportugal.ua.pt/web/ver_musicos.asp?id=57
http://underrrreview.blogspot.com/
http://anos80.no.sapo.pt/directorio.htm

Osso Exótico 
(Lisboa; 1988 -)

No final da década de 80, nasciam pelas mãos de André, David Maranha, Bernardo Devlin e António Forte 

os Osso Exótico. Foram recolhendo mais alguns colaboradoras (a formação foi-se modificando de quando em 

vez, nomeadamente com a saída de Bernardo Devlin em 1994), e até hoje pouco mais se sabe sobre os Osso 

Exótico além daquilo que pode ser escutado nos discos: aqueles que já lançaram ora na sua própria editora (a 

Carbo Records), ora por selos estrangeiros como Staalplaat, Nemskeio ou Sonoris. Parece ser aliás entre estes 

dois mundos (o nacional e o internacional) que os Osso Exótico vivem, não só em termos dos lançamentos mas 

também no que diz respeito às actuações ao vivo. Certo é que os Osso Exótico são autores de alguns dos discos 

mais significativos e marcantes da música experimental portuguesa – senão ouça-se V, editado pela Ananana 

em 1997, registo fascinante feito de dezasseis temas compostos por David Maranha, Patrícia Machás, e André 

Maranha (com a participação de Simão Varela).

Fonte: 
GOMES, André (2006) – Osso Exótico. Cenários possíveis. Bodyspace. [Em linha]. 18/05/2006. Disponível em 
http://bodyspace.net/entrevistas.php. [Consult. 30 de Abr. 2007].

Ocaso Épico 
(Lisboa;1981 – 2002)

Os Ocaso Épico foram formados em 1981 por Farinha (voz, guitarra, flauta, teclas), Alberto Garcia (bateria), 

Anabela Duarte (voz, performance, teclas), Ricardo Camacho (percussão) e Rui Magalhães (baixo). Aparecem 

na compilação “Ao Vivo No Rock Rendez-Vous em 1984” com o título “Intro”. São considerados a melhor 

banda ao vivo de 1984, em conjunto com os GNR, para o programa “Som da Frente” de António Sérgio. 

O disco “Muito Obrigado” foi editado em 1988 tendo nele participado Pedro Barrento, Rui Mofreita, Zé 

Nabo, Alberto Garcia, Rui Fingers, Ricardo Camacho e José Carrapato. Em 1989 foi divulgada a maqueta 
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“Desperdícios”. Farinha Master, fundador da banda, faleceu em 18 de Fevereiro de 2002 vítima de sida. 

Discografia: 1988 - Muito Obrigado (LP, Dansa do Som); 1989 - Desperdícios (K7, Tragic Figures). Colectâneas: 

1984 - Ao Vivo No Rock Rendez-Vous – Intro; 1990 - Insurrectos - Uma Bica e um Neubauten; 1990 - Feedback 

- Entre Barreiras/D. Suzete; 1992 - Corrosão Cerebral - M. Obx. 

 
Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=181783046&albumID=341687&imageID=1861202 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Ópera Nova 
(Cascais; 1980 – 1984)

Grupo formado por Luís Beethoven (voz, futuro membro dos No Data), Pedro Veiga (teclas) e Manuel Andrade 

Rodrigues (teclas). Em 1983 é editado o single “Sonhos” com produção de Carlos Maria Trindade (Heróis do 

Mar). Venderam mais de 10.000 discos. Posteriormente passaram a utilizar alguns instrumentos acústicos. 

João Marques (trompete) e Renato Júnior (saxofone) foram alguns dos músicos que participaram em ensaios 

do grupo. Editaram um novo single, em 1984, com os temas “México” e “Western”. 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Opinião Pública 
(Lisboa; 1981 – 1982)

Banda rock constituída por Carlos Estreia (voz, guitarra), Pedro Lima (guitarra), Luís Fialho (baixo, teclas) e 

Carlos Baltazar (bateria) em 1981. Nesse mesmo ano concorrem ao Festival Só Rock, realizado em Coimbra, 

classificando-se num dos primeiros lugares. Algum tempo depois é editado o single “Puto da Rua” rodado nas 

rádios. È tida como pioneira do power-rock. 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://anos80.no.sapo.pt/opiniaopublica.htm
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Orelha Negra 
(Lisboa; 2009-). 

Os Orelha Negra são uma banda composta por Francisco Rebelo aka Rebelo Jazz Bass (baixista) e João Gomes 

aka Gomes Prodigy (teclista), dos Cool Hipnoise, o rapper Sam The Kid aka Mira Profissional (Samuel Mira), 

Fred, baterista dos Buraka Som Sistema e de vários outros projectos, aka Cruz e DJ Cruzfader aka Ferrano. O 

projecto é instrumental, e debruça-se numa sonoridade entre o funk, soul e hip-hop. Derivou de uma série 

de jam sessions em 2008 durante a digressão de Sam The Kid, com o álbum “Pratica(mente)”, em que todos 

participaram ao vivo. Discografia: “Orelha Negra” – Orelha Negra (ArtHouse/VC, 2010). 

Fonte: http://www.enchufada.com/PT/orelha-negra/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/orelhanegra
http://orelhanegra.wordpress.com/
http://www.enchufada.com/PT/orelha-negra/
http://www.ionline.pt/conteudo/55179-orelha-negra-minha-coleccao-discos-e-maior-do-que-tua
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Ornatos Violeta 
(Porto; 1997 – 1999)

Os Ornatos Violeta foram uma banda portuguesa de rock alternativo com influências ska e jazz. Originária 

da cidade do Porto, era constituída por Manuel Cruz (voz, guitarra acústica, harmónica), Nuno Prata (baixo), 

Peixe (guitarra), Kinorm Kostam (bateria) e Elísio Donas (teclas). Com apenas dois álbuns editados, depressa 

se tornaram uma referência na música portuguesa do final dos anos 90.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=49547730&albumID=322705&imageID=265059 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://jpn.icicom.up.pt/2009/09/15/ornatos_violeta_o_monstro_que_ninguem_esquece_.html
http://palcoprincipal.sapo.pt/bandasMain/ornatos_violeta
http://a-trompa.net/figuras/51
http://a-trompa.net/videoclip/videoclippunk-moda-funk-ornatos-violeta

http://www.myspace.com/ornatosvioleta
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Os Golpes 
(Lisboa; 2008-)

Texto de Samuel Úria: Depois de 2 anos de ensaio de um futuro, Os Golpes são paridos em 2008. Eles existem 

num país que se encanta com as suas possibilidades. O primeiro disco é gravado pela Companhia Amor Fúria. 

Provavelmente tão inesperado como ver Truffaut num filme americano sobre extra-terrestres (“Close Encounters 

of The Third Kind”, em 1977) é ver a banda de rock mais portuguesa de Portugal a escolher o seu nome a 

partir de um filme francês de Truffaut. À razão de 100 golpes por cada um dos rapazes do grupo, nasceram em 

2006 “Os 400 Golpes”. E se uma vez 300 aguentaram nas Termópilas, “400” não subsistiu à designação final. 

Mais certeiros, mais certeiros, mais certeiros, renascem em 2008 “Os Golpes”, só “Os Golpes”. E renascem 

não como a Fénix, mas como a passarola de Bartolomeu de Gusmão, numa versão alongada com cerca de 10 

milhões de lugares sentados. O timoneiro Manuel Fúria dos Golpes tem voz de comando e guitarra por leme; 

o Luís dos Golpes tem um baixo preciso como um astrolábio; o Pedro Rosa dos Golpes, rosa-dos-ventos, ora 

dedilha outra guitarra, ora sobe ao cesto de gávea para segundas vozes subidas; o Nuno dos Golpes (e da 

bateria) segura o quadrante, acerta o ritmo, segura o quarteto. Não me enganei quando lhes atribuí o título de 

qualquer coisa mais portuguesa de Portugal: “Os Golpes” são uma espécie de aldeia de xisto onde não faltam 

arranha-céus. Sabem de cor os engarrafamentos na hora de ponta e o passo arrastado do velho pároco nas 

procissões da vila. Comem faisão em porcelana e sardinha (da piscicultura do Padre António Vieira) em broa. E 

para isso do rock não ser coisa portuguesa, os senhores contra-argumentam de caravelas na ponta da língua: 

as especiarias, a globalização antes de ser um bicho-de-sete-cabeças, os “Obrigado” toscos que os japoneses 

ainda dizem. A 2009 pertencerá o primeiro disco d’Os Golpes (ou vice-versa). O cunho da produção será do 

mestre Jorge Cruz e no sinete da editora ler-se-á “Amor Fúria”. Daquilo que nos é lícito esperar, a “Marcha dos 

Golpes” é uma eufórica promessa. Certeira, certeira, certeira. Esta primeira cantiga que verteu para a internet 

é o perfeito “Abre-te Sésamo” lançado às pálpebras de qualquer melómano que esteja comatoso desde há 25 

anos. O fervilhar do rock português de tempos idos está lá todo. Mas desenganem-se os profetas da desgraça, 

do terrorismo-revivalismo, do rebanho de antanho: Os Golpes não são do passado. A grande ironia geográfica 

deste país hipnotiza-nos com a sua cauda. Os Golpes estão noutra ponta: a garraiar os cornos do porvir.

Fontes:
http://www.myspace.com/osgolpes
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Paus 
(Lisboa; 2009 -). 

Banda decorrente do final dos Vicious Five, composta por Joaquim Albergaria (bateria), Hélio Morais (bateria) 

dos Linda Martini e If Lucy Fell, Makoto Yagyu (baixo) dos If Lucy Fell e Riding Pânico e João ‘Shela’ Pereira 

(teclas) também dos If Lucy Fell. A grande inovação da banda é a bateria siamesa já que ambas as baterias são 

uma só ligada pelo bombo. Joaquim Albergaria define os Paus como: “Dissidentes do punk a fazer música para 

a inauguração dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro” (http://www.myspace.com/bandapaus). No cruzamento 

do experimental com o garage rock, os Pauis têm sido objecto de uma grande aclamação nas hostes mais 

underground portuguesas. 
Fontes: 
http://a-trompa.net/novos-sons/paus
http://www.myspace.com/bandapaus
http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=5509
http://www.ionline.pt/mobile/62514-paus-rock-curiosos-e-gente-aventuras---video

Fonte: http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1492213909135#!/photo.php?pid=5988482
&id=350705869991&fbid=447482199991 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fonte: http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1492213909135#!/photo.php?pid=5988484
&id=350705869991&fbid=447482239991 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 
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Pó D’Escrer 
(Odivelas; 1992-). 

Banda composta por Paulo Lima (voz, guitarra), João Lima (voz, guitarra), José Proença (baixo) e Nuno Justo 

(bateria). Bandas recordista em termos de longividade de carreira no rock nacional, os Pó D’Escrer têm feito 

algumas digressões nacionais e editaram o último registo em 2009. Têm beneficiado da exposição mediática 

em diversos canais de televisão (Sol Música, MTV, RTPN) e atingindo o top 5 de alguns programas. Discografia: 

Demo Tape 93 (Tape, Edição de Autor, 1993); Se Eu Soubesse (Tape, Edição de Autor, 1995); Demo 95 (Tape, 

Edição de Autor, 1995); Demo 96 (Tape, Edição de Autor, 1996); Resiste (CD, Projecto Global, 1998); Pó 

d’Escrer (CD, Metrosom, 2004); Amorexia (CD, Edição de Autor, 2009); Compilações; Novos Caminhos (CD, 

Junta de Freguesia de Corroios, 1997); Nova Independência Vol.3 (CD, Nova Independência, 1997).
Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://podescrer.org/

Palma’s Gang 
(Lisboa; 1993 -). 

Trata-se de uma banda que reúne Jorge Palma (guitarra, voz) e alguns dos seus amigos de profissão: Flak 

(guitarra, Rádio Macau), Zé Pedro (guitarra, Xutos & Pontapés), Alex (baixo, Rádio Macau) e Kalu (bateria, 

Xutos & Pontapés). O projecto apresentou-se a píblico no Johnny Guitar, sendo esta apresentação registada 

pela Polygram. O disco, editado pela Polygram, é acima de tudo a interpretação eléctrica de alguns temas 

históricos do próprio Jorge Palma. 
Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Parkinsons 
(Coimbra, Londres; 2001-2006). 

Os Parkinsons são um dos vários projectos saídos das cinzas dos Tédio Boys, são compostos por três elementos: 

Vítor Torpedo (voz, guitarra eléctrica), Pedro Xau (baixo) e Eric Baconstrip (bateria). É uma banda que manteve 

uma total coerência não só na música que fizeram, como na sua atitude, especialmente nos espectáculos 

ao vivo, onde toda a energia contida nos discos, passa a descarga de milhares de volts… Formaram-se na 

“universidade” de rock n’ roll de Coimbra. Depois do fim dos Tédio Boys, Victor Torpedo e Pedro Xau rumaram 

a Londres e formaram os The Parkinsons. Por lá fizeram furor, no início da década, através dos seus concertos 

explosivos, ao ponto da imprensa inglesa apelidá-los da próxima next big thing da época. Duraram pouco mas 

o tempo suficiente, para serem a banda de rock n´roll portuguesa com mais sucesso além fronteiras de sempre. 

Desde 2001, os The Parkinsons não só fizeram digressões extensas em Inglaterra e Japão, como já tocaram 

em grandes palcos (T In The Park, Reading, Leeds e Glastonbury) ou com bandas de topo (Dead Kennedys, 

Sum 41e/ou Nickelback). Nos Parkinsons nota-se a influência das bandas americanas no sentido em que na 

América as bandas têm que provar o que valem em cima de um palco senão nem vale a pena gravar um disco 

pois não há editora que se interesse. Contrariamente, em Inglaterra muitas vezes cria-se um hype a volta de 

uma banda sem um conhecimento objectivo das suas prestações ao vivo. A linha foi sempre a do rock’n’roll 

duro e cru. Discografia: Down With the Old World, CD, Rastilho, 2005; Reason To Resist, CD, Curfe, 2004; A 

Long Way From Nowhere, EP, Fir.P, 2002. Discografia - Álbuns e EP’s: 2002 - Streets of London EP (Fierce Panda 

Records - NING121CD); 2002 - A Long Way to Nowhere (Fierce Panda Records - NONG23CD); 2004 - New 

Wave (CD; Curfew Records); 2004 - Reason To Resist (CD; Curfew Records); 2005 - Down With The Old World 

(CD RastilhoRecords). Compilações: 2001 - Bad Girl in Mosh EP (Fierce Panda - NING112CD); 2001 - Bad Girl 
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in Mosh & Go (Fierce Panda - NONG22CD); 2002 - Primitive in Sonic Mook Experiement 2 - Future Rock & Roll 

(Blast First - BFFP176CD); 2002 - Nothing to Lose in Live the Dream - The Second Fierce Panda sampler (Fierce 

Panda - NONG25CD); 2002 - Primitive in T in the Park (The List - LIST001). 

Fontes:
CALADO, Nuno; PINHEIRO, Raquel (2002) - The Parkinsons. A valsa dos rebeldes. Mondo Bizarre. Mondo 
Bizarre # 10. Fevereiro de 2002. ISBN: 972-750-841-3.
http://www.ruc.pt/noticia.php?id=2017
http://www.cdgo.com/

Peste & Sida 
(Lisboa; 1986-1996)

O grupo Peste & Sida formou-se no Verão de 1986, em Lisboa. A banda era formada por João San Payo 

(baixo), Luís Varatojo (guitarra) Fernando Raposo (bateria) e João Pedro Almendra que se junta ao grupo para 

se encarregar das vocalizações; (Orlando Cohen) entra pouco depois. Participam no 4º Concurso de Música 

Moderna do Rock Rendez-Vous, conseguindo em simultâneo, um contrato de gravação com a independente 

Transmédia para o LP “Veneno”. Marcados por uma tendência punk e sob grande inspiração dos Clash. Mais 

tarde, o estilo do grupo começa a ultrapassar as fronteiras do punk e alarga-se a outros géneros como o reggae, 

o rock e o rap. Um momento importante da banda concretiza-se quando asseguram as primeiras partes dos 

ingleses P.I.L. O grupo começa a ter uma actividade paralela sob o nome de Despe & Siga, interpretando 

versões em português de clássicos do rock. A saída de João San Payo marcou o fim do grupo em 1996. Mais 

tarde, e o próprio João San Payo retoma com outros elementos o grupo em 2004. A banda comemorou 20 

anos de existência em 2006, e enquanto decorria a tour começou a preparar o novo trabalho a apresentar em 

2007, o novo trabalho de originais que se chama Cai no Real. Discografia: 1987 - Veneno (LP, Transmédia); 

1989 - Portem-se Bem (LP, Polygram); 1990 - Peste & Sida É que É! (LP, Polygram); 1992 - Eles Andam Aí! 

(CD, BMG, 1992); 1993 - O Melhor dos Peste & Sida (Compilação, Polygram); 2002 - A Verdadeira História 

(Compilação, Universal); 2004 - Tóxico (CD, DAS). Compilações: 2001 - O Melhor de 2 - Xutos & Pontapés/

Peste & Sida (Compilação, Universal). Colectâneas: 1993 - Johnny Guitar - Caso Crónico; 1994 - Filhos da 

Madrugada - O Homem da Gaita. 

Fontes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_%26_Sida
http://www.myspace.com/pestesida

Petrus Castrus 
(Lisboa; 1971 – 1976)

Banda liderada pelos irmãos Pedro Castro (voz, guitarra, ex–Chinchilas) e José Castro (baixo), a que se juntaram 

Júlio Pereira (guitarra, mais tarde Xarhanga), Rui Reis (teclas) João Seixas (bateria). Marcados pela influência do 

rock progressivo e do rock sinfónic podem ser considerados os pioneiros desse género em Portugal. 

Discografia: EP “Marasmo” (Valemtim de Carvalho); EP “Tudo isto, Tudo Mais” (Valemtim de Carvalho); LP 

“Mestre” (Sassetti); single “A Bananeira”; LP intitulado “Ascensão e Queda”.
Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://www.divergencias.com/news/news.asp?idnews=3314&idseccao=5
http://a-trompa.net/novidades/novidadesmestre-petrus-castrus
http://a-trompa.net/videoclip/videoclipum-cheirinho-a-petrus-castrus
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Phantom Vision 
(Amadora; 2000 -)

A actual formação é constituida por Pedro Morcego (voz, programações), Pierre Dumond (teclados, maquinaria) 

e André Joaquim (guitarras, baixo, Dr.Frankenstein, Red Headed Men, Texabilly Rockers, Capitão Fantasma), 

mas pela banda já passaram outros músicos como David Reis (guitarra, entre Maio 2000 e Fevereiro 2005) e 

Nuno Soares (baixo, entre Maio 2000 e Agosto 2003). Derivam dos Electric Wet Dreams (1996-2000). A sua 

sonoridade situa-se num rock electrónico de vertente gótica tendo obtide um reconhecimento internacional. 
Fontes:

http://underrrreview.blogspot.com/

Pippermint Twist 
(Vila Nova de Gaia; 1985 – 1990)

Originalmente formados por Miguel Cerqueira (voz, guitarra), Alexandre Amorim (voz, baixo), Carlos Stones 

(guitarra) e Duarte (bateria). Entre 1988 e 1991 outros músicos estiveram envolvidos no projecto: JP (bateria), 

Eugénio (baixo), Rui Sinistro (percussão), Paulo Rocha (guitarra) e Ricardo (bateria). A banda teve uma segunda 

vida, entre 1991 e 1993 em que o line up se manteve com Miguel Cerqueira, Miguel Carvalho (guitarra), João 

Médicis (voz, baixo), Nuno Medeiros (bateria) e Marco Alexandre (voz). o grupo fará o percurso habitual do 

circuito de bares e uns quantos concertos de maior dimensão como banda suporte de GNR, Xutos & Pontapés 

ou Trabalhadores do Comércio. Discografia: LP “Tempos Preversos”, 1990; Compilações: Música Moderna 

Portuguesa 1º Volume (LP, Dansa do Som, 1985); Sons e Temas: Rock Rendez Vous 1985 (CD, Movieplay, 

1994).
Fontes:

http://underrrreview.blogspot.com/

Pontos Negros 
(Queluz; 2005-)

Texto por Samuel Úria: Isto só podia ser deliciosamente adolescente. Os Pontos Negros aparecem com esta 

coisa bilingue: um roque enrole que, ora se canta em português, ora dá vontade de assobiar. Naturalidade da 

melodia, simples alegria de se fazer música: isto só podia ser deliciosamente adolescente. Não se sabe ao certo 

o que contem a água canalizada da linha Sintra, que mutações terríveis são essas nos jovenzinhos expostos 

ao Locus Horrendus suburbano. Mas em 2005 a “cena de Queluz” pariu o seu derradeiro colosso. Os irmãos 

Pires - Jónatas e David, bateria e guitarra - deram o primeiro coice. Juntou-se outra guitarra chamada Lipe (ex 

Comboio Fantasma, Lacraus, Velhas Glórias, Ninivitas,). Mais tarde, um orgão a fazer as vezes do baixo, foi o 

Silas (Ninivitas) no topo do bolo. A novidade ponto-negrina tornou-se mel para o melómano Tiago Guillul (que 

esteve e está em demasiadas bandas para fazer caber neste parêntesis), bem como para toda a restante família 

Florcaveira - editora que orgulhosamente acolheu os primeiros registos destes caucasianos Pontos Negros. 

Num relatório oficial ainda por publicar, consta que há qualquer coisa tragicamente errada em quem não gosta 

dos Pontos Negros. Discografia: 2007 – Os Pontos Negros (EP, FlorCaveira); 2008 – Magnífico Material Inútil 

(LP, FlorCaveira). 
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Fonte: http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/32032 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/ospontosnegros

Pop Dell’Arte 
(Lisboa; 1984-)

Os Pop Dell’Arte formaram-se em fins de 1984, em Campo de Ourique. A formação inicial incluía João Peste 

(voz), Zé Pedro Moura (guitarra), Paulo Salgado (baixo) e Ondina Pires (voz e bateria). Influenciados pelo 

dadaísmo, surrealismo e bandas pós-punk construiram uma das sonoridades mais inovadoras em meados da 

década de 80 em Portugal. O primeiro acto enquanto banda fgoi a gravação de uma maqueta para concorrer 

ao concurso de música moderna do Rock Rendez-Vous. A estreia ao vivo foi em Março de 1985 no ISCTE, no 

evento “Música, Moda e Pintura no ISCTE”.Discografia – Álbuns: 1987 - Free Pop – Álbum (Ama Romanta); 

Free Pop - CD (Fevereiro 1991); Arriba! Avanti! - CD (Fevereiro 1991); Ready Made – Álbum (Março 1993); 

Sex Symbol – CD (Junho 1995); POPlastik – CD (Janeiro de 2006). Singles: Querelle – Máxi (Fevereiro 1987); 

Sonhos Pop – Single (Novembro 1987); ACID / Illogik Plastik - EP (Abril 1989); 2002 – Máxi Vinil (Janeiro 1992); 

So Goodnight – CD Single (Fevereiro de 2002). Compilações: Música Moderna Portuguesa vol.1; Divergências 

Ama Romanta 1986-89; Johnny Guitar; Ama Romanta... Sempre!; Indiegente; Fabric live 31; The Glimmers - 

Eskimo Volume V. Vídeos: Illogik Plastik – Alberto Faria (1991); Querelle – José Pinheiro (1991); Ballad of Lilly-Io 

– Vitor Rua (1992); Lady Godiva’s Operation – Carlos Conceição (2007). 

Fontes:
LOPES, Mário (2006) - Big Show Peste. Y. Suplemento do Jornal Público [Em linha]. (13 Jan. 2006). Disponível 
em http://www.publico.clix.pt/. [Consult. 9 de Abr. 2007].
LOPES, Mário (2006) - Pop dell”arte hay banda!. Y. Suplemento do Jornal Público [Em linha]. (13 Jan. 2006). 
Disponível em http://www.publico.clix.pt/. [Consult. 9 de Abr. 2007].
LX JOVEM (2008) – A banda mais original dos anos oitenta regressa aos palcos. LX Jovem. [Em linha]. (16 
Fev. 2008). Disponível em http://www.lxjovem.pt/index.php?id_categoria=114&id_item=110971&id_tema=. 
[Consult. 15 de Mar. 2009].
MOÇO, João (2006) – Pop Dell’Arte: POPlastik 1985-2005. Hidden Track. [Em linha]. (15 Fev. 2006). Disponível 
em http://www.hiddentrack.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=136. [Consult. 15 de 
Mar. 2009].
MOUTINHO, Hugo (2002) – Pop Dell’Arte. Eternamente Arty. Mondo Bizarre. (Mondo Bizarre # 11) [Em linha] 
Maio de 2002. Disponível em http://www.mondobizarre.com/. [Consult. 15 de Mar. 2009].
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Popeline Beije 
(Cascais; 1981 – 1983)

O nome da banda representava uma alusão à “pop line” ou linha pop. Apresentaram-se como uma banda 

com influências da corrente futurista e neo-romântica, cujos principais mentores eram bandas como os Duran 

Duran, Classics Noveaux ou Spandau Ballet. A banda era composta por Alexandre Correia (guitarra), João 

Barros (baixo), Luís Filipe Valentim (teclados, futuro Rádio Macau), Ramalho (bateria, ex- Faíscas, ex- Corpo 

Diplomático e membro dos Street Kids, futuro Delfins) e José Braz (violino).
Fontes:

http://underrrreview.blogspot.com/

Post Crash High 
(Porto; 2003 -)

Side project de Luís Couto dos The Joy of Nature que neste trabalho assina como Luce. Trata-se de um trabalho 

extremamente sombrio acerca de uma pespectiva sobre o apocalipse que já estamos a viver e parece ninguém 

querer consciencializar-se do mesmo. As semelhanças com alguns dos trabalhos mais apocalípticos dos Current 

93 não se ficam pela capa e artwork do CD, prolongando-se igualmente pelas sonoridades abrangidas e 

até nalguns títulos das faixas. O recurso a leituras de autores malditos faz também alguma aproximação ao 

cepticismo de David Tibet.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://palcoprincipal.sapo.pt/post_crash_high

Prece Oposto 
(Porto; 1983 – 1987)

Os Prece Oposto lançaram-se com um concerto na Cruz Vermelha em Massarelos no Porto, integrados num 

ciclo Rock organizado por João Loureiro e cujos cabeças de cartaz eram os Rádio Macau. Encabeçados pelo 

vocalista Miguel Novais, contavam com o guitarrista João Paz, o baixista João Vaz, mais tarde substituído por 

Pedro Saraiva, o teclista Luís Galvão Teles e o baterista João Brusky. O ponto alto na carreira dos Prece é a 

participação e a conquista do terceiro lugar no 2º Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous, em 

1985, que lhes permitiu incluir na colectânea “Sons e Temas” o espectacular “Homem do Leme”, sensivelmente 

na mesma altura em que os Xutos & Pontapés punham em vinil, no álbum “Cerco”, um tema homónimo. 
Fontes:

http://underrrreview.blogspot.com/

Projecto Fuga 
(Montemor-o-Novo / Lisboa / Sines / África, Brasil; 2007 -)

O Projecto Fuga lançou o seu primeiro álbum 01. Trata-se de um colectivo diversificado, comandado por Pedro 

Marques Pereira e que conta com a colaboração de diversos artistas convidados, tais como, JP Simões, Ana 

Deus ou Adolfo Luxúria Canibal. Destaque-se que foram vencedores do Prémio da Sociedade Portuguesa de 

Autores (SPA) 2007, em parceria com a Antena 3 e a RTP, os Fuga reúnem sonoridades de Portugal, Brasil e 

África. Foram convidados para integrar a colectânea Novos Talentos 2008 da Fnac, a par de outras bandas 
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emergentes no panorama nacional, como Peixe:Avião, The Guys From The Caravan e Papercutz. Para além do 

fundador do Projecto, Pedro Pereira, e do guineense Galissá, que dá a voz às músicas, também fazem parte 

do grupo Maria Pedro (letrista), Milton Batera (baterista e guitarrista), Miguel Gomes (violinista), Pedro Pinto 

(contrabaixista), Ricardo Moura (baixista) e Vasco Teodoro (guitarrista).

Fontes:
http://www.fuga.ws/
http://www.myspace.com/projectofuga 
Paulo Paulos, 01: Projecto (em) Fuga para as bancas, 31.05.2008, http://www.rascunho.net/artigo.php?id=2050



R
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Radar Kadafi 
(Lisboa; 1984-1987)

Grupo constituído por Luís Gravato (vozes), Tiago Faden (baixo), Fernando Pereira (guitarra), Luís Sampaio 

(teclados) e José Bruno (saxofone). Foi um dos grupos de estética mais acentuadamente Pop em Portugal. 

Participaram na edição de 1984 do Concurso de Música Moderna do Rock Rendez-Vous tendo obtido o 3º 

lugar e a possibilidade de participar na colectânea editada pelo Rock Rendez-Vous, com o tema “La Maquina”, 

cantado em italiano. Em 1987 assinam um contrato discográfico com a editora multinacional Polygram e 

gravam o disco “Prima Donna”. Ao mesmo tempo, assinam um contrato de agenciamento com a Os Malucos 

da Pátria.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=382369848&albumID=140300&imageID=6154409 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/radarkadafi

Rádio Macau 
(Algueirão, Sintra; 1983 -)

O grupo era composto inicialmente por Flak, Xana, Alex, Filipe Valentim e Emanuel Ramalho. Gravam uma 

primeira maqueta com dois temas, dão o seu primeiro concerto e “A Noite” começa a passar na Rádio 

Renascença. Conseguem assinar contrato com a EMI, a primeira editora que contactaram. Em Junho de 1984 

é editado o álbum “Rádio Macau” com produção do grupo e de Francisco e Pedro Vasconcelos. Os temas de 

maior sucesso foram “Bom Dia Lisboa” e “Um dia Mais”. No disco aparece ainda uma versão de “No Comboio 

Descendente” de Zeca Afonso. Em Abril de 1988 é editado em máxi-Single uma remistura de “Anzol” da 

autoria de Flak e de Armindo Bastos. “O Rapaz do Trapézio Voador”, editado em Outubro de 1989, inclui 

clássicos como “Hoje é a Brincar”, “Amanhã é Sempre Longe Demais” e “Só Para Matar o Tempo”. Em 

Dezembro de 1991 é editado “Disco Pirata” com gravações efectuadas ao vivo em vários locais. O álbum “A 

Marca Amarela” é editado pela BMG em Outubro de 1992. O grupo consegue o seu primeiro disco de prata. 

O tema de apresentação foi “O Hábito Faz o Monstro” lançado nos formatos EP e CD-Single. Em 1993 são 

feitas várias remisturas do tema “Diz Quem Diz”. O grupo suspende as actividades devido ao cansaço de mais 

de 10 anos de ensaios, gravações e concertos. Essa suspensão impede o grupo de participar na compilação 

“Filhos da Madrugada”. O grupo voltou a reunir-se em fins de 1998. A Xana, Flak, Alex e Luís Filipe Valentim 

juntou-se o regressado Beto Garcia. Em 1999 participam no disco de homenagem aos Xutos & Pontapés com 

uma versão de “Morte Lenta”. No início de 2000 regressaram com um concerto em Almada. É editado pela 

Transformadores o “Livro Pirata” que inclui um CD com a maioria do alinhamento do “Disco Pir Xana gravou 

a solo os discos “As Meninas Boas Vão Para o Céu...” (1994) e “Manual de Sobrevivência” (1998).
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=59350719&albumID=607547&imageID=20555983 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/radiomacau.htm
http://www.myspace.com/radiomacau

Raindogs 
(Almada; 1996 – 2000)

A banda Raindogs, praticante de uma sonoridade alternativa, foi formada em 1996, em Almada, por Pedro 

Temporão (ex-membro de Cello e de Actvs Tragicvs) no baixo, o alemão Roland Popp na voz, Carlos António 

Santos no piano e no órgão, Frederico Cunha na bateria, Paulo Romão na guitarra e contaram também com 

algumas colaborações de Carlos Vara (ex-membro de Actvs Tragicvs) e de Matt Howden no violino (membro 

de Sol Invictus). Os Raindogs inicialmente tornaram-se conhecidos através do programa de rádio “Indiegente” 

apresentado por Nuno Calado na Antena 3 cuja música de abertura estava incluída no EP “Raindogs”. Em 

1999 o álbum “From Today” foi considerado uma das grandes revelações do ano no panorama da música 

nacional. Durante a digressão de apresentação do seu primeiro álbum a banda ainda gravou o álbum ao vivo 

“ Memories From a Portable CD” que foi o último registo da banda com Roland Popp na voz. O músico voltou 

para a Alemanha e foi substituído por Carlos Gonçalves (voz e letrista, ex-Corpo Diplomático).

 

Fonte: http://a-trompa.net/2004/10 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 
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Fontes:
http://a-trompa.net/?s=Raindogs+

Re:Axis 
(Lisboa; 2006 -) 

Dupla constituída por Hélder Vasconcelos e José Diogo Correia, praticante de uma sonoridade Techno / 

Minimalist / Electronica. Em 2007 lançaram o seu primeiro EP, editado por editoras independentes, mas a 

banda tornou-se mais conhecida pelo seu segundo registo, o EP “Outsider”, editado pela Piso Records de 

Londres. Em Fevereiro de 2009 lançaram um novo registo intitulado “Random Box”, editado pela famosa 

editora Austin Records, de Berlim. Em Outubro do mesmo ano lançaram o seu primeiro álbum “Everything its 

Going to be Amazing”. 

Fontes:
www.e-2points.com
www.monocline.e-2points.com
www.myspace.com/monoclinerecords
http://a-trompa.net/novidades/%e2%80%9deverything-is-going-to-be-amazing%e2%80%9d-reaxis
http://www.myspace.com/reaxisetwo

Renegados de Boliqueime 
(Porto; 1990-2003). 

Constituídos por Frágil (voz), Guerra (guitarra), Rui (baixo) e Giró (bateria), são uma banda histórica do punk 

português. O seu estilo aproximava-se do streetpunk britânico, cultivando uma filosofia niilista e de apologia 

do álcool e das drogas. São particularmente conhecidos pela música “Troco Deus Por Uma Cerveja” e pelo 

caos dos seus concertos, marcados pelo carisma de Frágil em palco, onde auto-infligia golpes de microfone 

e várias contorções. Tocaram com bandas como UK Subs, GBH, Nofx, InKisição, Crise Total... Estiveram no 

Johnny Guitar, no II Super Rock 97, Hard Club e fizeram uma tour por Espanha… Fizeram versões de Crise 

Total “Assassinos no Poder”, GBH “Big-Women”, Ramones “Pet Sematary”, Garotos Podres “Papai Noel”. 

Criaram autênticos hinos punk, tais como, “Troco deu$ por uma cerveja”, “Straightedge”, “União e força”, 

“Bófia”, “Desordem”... DISCOGRAFIA: Ao Vivo no Hard Club (CDR, Alfinete Recordes, 1997); Renegados de 

Boliqueime: 1993-2001 (CD, Puta Punx Disorgonisation, 2001).

Fontes:
UNDERREVIEW (2009) – Renegados de Boliqueime. Underreview. [Em linha]. (domingo, 5 de Abril de 2009). 
Disponível em: http://underrrreview.blogspot.com/2009/04/renegados-de-boliqueime.html. [Consult. 15 de 
Mar. 2010].
http://punkrock.blogs.sapo.pt/
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Rocky Marsiano 
(Lisboa; 2005 -) 

Projecto instrumental que consiste, no fundo, no alter-ego do produtor, MC e DJ D-Mars e que combina o 

jazz com o hip-hop. O seu disco de estreia, “The Pyramid Sessions” é já encarado como uma perspectiva única 

da música urbana e vem comprovar que o músico se mantém fiel às suas ideias, não seguindo um método 

ortodoxo de produção; mistura loops retirados de velhos discos de vinil, com teclados electrónicos e com 

instrumentação real, apresentando uma ideia muito pessoal de jazz, onde os pianos, as guitarras, os sopros e 

vibrafones, a bateria e o scratch se conjugam de forma descomplexada.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=60505357&albumID=2942820&imageID=52777990 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/rockymarsiano
http://www.looprecordings.com/loopfam_rocky.htm

Repórter Estrábico 
(Lisboa; 1985 -) 

Grupo de pop, rock e electrónica, que combina ao longo do seu percurso a inovação e a ironia. É composto 

por Luciano Barbosa (voz e percussão), Anselmo Canha (baixo), Manuel Ribeiro (teclado e voz) e Paulo Lopes 

(guitarra e voz). Da sua discografia constam os álbuns “Uno Dos” (1991), “1Bigo” (1994), “Disco de Prata” 

(1995), “Mouse Music” (1999), e “Eurovisão” (2004) e o EP “Requiem” EP (2000), para além da participação 

na edição de 2005 da colectânea “3Pistas”. Vistos pelo público e pelos críticos como uma das bandas pop 

mais interessantes, têm uma marca na história da música moderna portuguesa, sempre pautados por um certo 

experimentalismo.

Fontes:
http://www.reporterestrabico.com
http://www.myspace.com/reporterestrabico
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Rita Red Shoes 
(2008 -)

2008 é o ano de lançamento do primeiro álbum de uma artista que se move pelas sonoridades alternativas, 

experimentais e pop – “Golden Era”. Mas é já em 1999 que a artista começa a desenvolver o actual projecto. 

Em 2003 é convidada para tocar com David Fonseca. Filipe Monteiro (guitarra, teclado, voz), Nuno Simões 

(baixo, voz) e Sérgio Nascimento (bateria, percussão, voz) são os músicos que a acompanham. Do conjunto de 

espectáculos deste ano, destaca-se a actuação no festival Sudoeste.

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=181440688&albumID=553015&imageID=6753180 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/ritaredshoes

Rodrigo Leão 
(Lisboa; 1982 -)

A sua carreira inicia-se em 1982, na altura com os Sétima Legião, banda da qual foi co-fundador e que chegou 

a ser considerada pelos leitores do “Blitz”, como a banda da década. Em 1985, com Pedro Ayres Magalhães 

e Gabriel Gomes cria os Madredeus. O seu primeiro álbum (“Ave Mundi Luminar”) a solo surge em 1992, 

marcando uma maior proximidade à música contemporânea e ao minimalismo. Mais tarde, em 1995, é editado 

o EP “Mysterium”, unicamente em Portugal e Espanha. É nesta altura que o artista abandona os Madredeus 

para se dedicar apenas à sua carreira a solo. Em 1998 é lançado o segundo álbum a solo, “Theatrum”, um 

libreto para personagens de uma tragicomédia. Dois anos mais tarde, surge o terceiro álbum, “Alma Mater”, 

uma mescla de formatos musicais mais ligeiros com ritmos como a bossa nova e o tango. Foi com este álbum 

que Rodrigo chegou ao número 2 do top português, o que estimula o lançamento do primeiro álbum ao vivo, 

em 2002 – “Pasión”. “Cinema” (2004) reúne uma série de excertos de bandas sonoras para filmes. Para além 

de entrar directamente para o número 1 do top português, a digressão deste áçbum esgota todas as datas 

na Península Ibérica. “O Mundo [1993-2006]”, num total de 27 temas, é o resultado de um olhar sobre uma 

carreira já consolidada, mas também uma perspectiva sobre o seu futuro enquanto criador.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=136203086&albumID=508563&imageID=16470048 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.rodrigoleao.pt
http://www.myspace.com/rodrigoleo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Le%C3%A3o

Roxigénio 
(Lisboa; 1980 - 1983) 

Os Roxigénio, banda oriunda de Lisboa, com um som muito próximo do Heavy-Metal, iniciaram as suas 

actividades em 1980 constituídos por António Garcez (membro dos Arte & Ofício), Filipe Mendes (ex-membro 

dos Psico, dos Heavy Band e dos Chinchilas) na guitarra, o brasileiro Betto Palumbo na bateria e o baixista José 

Aguiar. No final de 1980 sai o primeiro LP da banda intitulado “Roxigénio”. Em 1981, Abílio Queiroz substitui 

Betto Palumbo na bateria os Roxigénio lançam o single “Song at Middle Voice”, que chega ao primeiro lugar 

no top do “Rock em Stock”. Em 1982 a banda lança o seu segundo álbum “Roxigénio 2” que inclui o “hit” 

“Stiff Nicked Obstinated”. Em 1983 sai o terceiro disco “Rock’n’Roll Men” com nova formação da banda. 

Neste álbum a banda conta com dois ex-membros de Go Graal Blues Band (Hipo Birdie e Fernando Delaere) 

e Frederic, nas guitarras. A banda desintegra-se em 1983 mas os seus membros integraram novos projectos 

após o fim dos Roxigénio.
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Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/05/roxigenio.html

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/05/roxigenio.html

Ruby Ann & The Boppin’ Boozers
(Coimbra; 1998 – 2005) 

Banda oriunda de Coimbra formada em 1998 constituída por Ruby Ann (guitarra e voz), Pedro Serra (guitarra), 

Pedro Pena (bateria) e Nuno Alexandre (contrabaixo) com um som rock n’ roll influenciado pelo folclore norte-

americano dos anos 50. Apesar da natureza musical deste grupo nunca ter tido grande expressão em Portugal 

ainda no seu primeiro ano de existência gravaram o seu primeiro álbum editado pela Lux Records chamado 

“Boopin’ Like A Chicken” e foram convidados a tocar na Expo 98. Em 2001 lançam novo álbum editado pela 

editora inglesa Raucous Records intitulado “Honky Tonk Mind”. A banda ganhou um forte reconhecimento 

no estrangeiro pelo que foi convidada a participar numa colectânea dos Estados Unidos da América chamada 

“Viva Las Vegas” da NoHit Records. Esta banda já integrou dos maiores festivais de rock n’ roll da Europa, 

nomeadamente de países como Espanha, França, Suíça, Itália, Inglaterra, etc. Além disso a banda ainda fizeram 

actuações para a televisão catalã e para a televisão holandesa. No ano de 2005 Ruby Ann & The Boopin’ 

Boozers foram convidados para participar no festival Oneida Rockin’ Fest, nos Estados Unidos, um dos maiores 

festivais de rockabilly do mundo. No mesmo ano a banda acabou por não se sentirem reconhecidos no seu 

próprio país. Ruby Ann foi viver para França e já gravou o seu primeiro registo a solo.
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Fonte: http://farm2.static.flickr.com/1098/754462302_b0cac7935f.jpg?v=1183908232 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/missrubyann
http://a-trompa.net/myspace-sons/myspace-sonsrockabilly-por-portugueses

Rui Maia 
(Maia; 2006 -)

Rui Maia, oriundo da Maia, é o teclista de X-Wife (banda de Rock / Electro / Punk) e em 2006 iniciou a sua 

carreira a solo com uma sonoridade próxima  do disco. A música é feita a partir de sintetizadores e os seus 

trabalhos contam com a participação de artistas convidados do produtor. Em 2009 lançou o LP “Cantonese 

Man” e o EP “Mirror People”. 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=80326194&albumID=617563&imageID=43682731 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes: 
http://www.myspace.com/ruimaia
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Rui Veloso 
(Lisboa; 1980 -)

Rui Veloso nasceu em Lisboa, mas com três meses de idade mudou-se para o Porto. Começou a tocar guitarra 

com quinze anos como autodidacta. Em 1976 conheceu Carlos Tê, Mano Zé e Manfred Minneman com quem 

formou uma banda de Blues chamada Magara Blues Band. Em 1979 gravou uma maqueta com alguns temas 

cantados em português e outros em inglês. As músicas em Português suscitaram o interesse da Valentim de 

Carvalho o que lhe valeu o contrato com esta editora. Em Setembro do mesmo ano Rui Veloso fui viver para 

Lisboa e formou outro grupo chamado Banda Sonora com Ramon Galarza e Zé Nabo. No ano a seguir, em Julho, 

a Banda Sonora lança o disco “Ar de Rock” que incluía temas célebres como “Chico Fininho” e “Rapariguinha 

do Shopping”. Este disco ganhou um sucesso muito grande e influenciou algumas das principais bandas de 

rock com letras em português como os Xutos & Pontapés, os UHF e os GNR que surgiram no chamado “Boom 

do Rock Português”. Este sucesso valeu a atribuição do título de “pai do rock português”  a Rui Veloso. No 

ano a seguir a banda muda de formação, com a saída de Manfred Minneman e de Carlos Tê e a entrada de 

António Pinto Vargas (ex-membro dos Arte & Ofício) e grava um novo LP chamado “Fora de Moda”. Rui Veloso 

deixa então de ter uma banda fixa e grava o seu terceiro álbum “Guardador de Margens” que inclui um dos 

seus temas mais conhecidos, “Máquina Zero”. A pedido do MASP (Movimento de Apoio Soares à Presidência) 

grava o single “Rock da Liberdade”, com letra de António Pedro Vasconcelos, que chega a Disco de Prata. 

Após algumas interrupções na sua carreira musical, em 1986 grava o disco “Rui Veloso” que inclui temas como 

“Porto Covo”, “Porto Sentido” e “Cavaleiro Andante”, que foi um dos maiores sucessos da sua carreira. Em 

1987, saiu o muito esperado disco “Mingos e os Samurais. O disco atingiu os 80 000 exemplares vendidos 

(160 000 por ser duplo), um número sem precedentes no mercado nacional. Em Março de 1990 tocou com 

B. B. King, concretizando um sonho antigo. A seguir, no mesmo ano, editou outro disco duplo intitulado 

“Auto da Pimenta” que revelou ter pouco impacto comercial, se comparado com o seu antecessor. Mais tarde 

deslocou-se aos Estados Unidos, onde gravou com Nuno Bettencourt, o tema “Maubere”, como uma obra de 

solidariedade com o povo Timorense. Em 1995 sai o CD “Lado Lunar” que é o 13.º Disco de Platina recebido 

pelo artista. Juntou-se também ao projecto Rio Grande com quem gravou os discos “Rio Grande” e “Um dia 

de Concerto”. Em 1998 foi editado o disco “Avenidas” cujo tema mais célebre é “Do meu Vagar. Gravado em 

Inglaterra com músicos ingleses e produzido por Luís Jardim, este disco contém também um tema cantado em 

inglês. Em 1999 compôs o tema “Não me mintas”, com letra de Carlos Tê, para o filme “Jaime” de António 

Pedro Vasconcelos. Dirigiu também a parte musical da série televisiva da TVI “Todo o tempo do Mundo”. Rui 

Veloso é actualmente um ícone do pop Nacional. O seu trabalho actualmente difere muito do seu início de 

carreira, no entanto, sempre revelou uma grande evolução como músico e autor.
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Fonte: http://alexandredbot.wordpress.com/2009/05/22/rui-veloso-ar-de-rock/segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/03/rui-veloso.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Veloso
http://rockerstemple.blogspot.com/2007/06/rui-veloso-ar-de-rock.html
 

Ruge Ruge 
(Braga; 1981 – 1982)

Banda formada por Manuel Leite mp baixo, Paulo Trindade na guitarra e nas teclas e Zé Levis na bateria e o 

letrista era Zé Cristóvão. Eram praticantes de uma sonoridade rock / pós-punk. Os ensaios da banda eram 

semelhantes a concertos visto que se realizavam numa garagem de porta aberta e geralmente contavam com 

a presença de muitos espectadores. A banda não conta com nenhum registo mas fez parte de um conjunto 

de bandas que deu vida ao rock bracarense. Em 1982, Paulo Trindade, o detentor dos instrumentos e do 

equipamento da banda, decidiu acabar com o projecto.

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

Riding Pânico 
(Lisboa; 2005 -)

Banda composta por João na guitarra, Carlos na bateria, Miguel na guitarra, Makoto no baixo, Jorge na 

guitarra e Shela nas teclas. A banda tem um som post-rock experimental sem voz. O grupo lisboeta conta 

já com dois registos: um EP intitulado “Riding Pânico” de 2006 editado pela própria banda e o seu primeiro 

álbum denominado “Lady Cobra” editado pela Raging Planet.
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Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=49786181&albumID=416805&imageID=6500217#a=416805&i=1547709 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0 

Fontes:
http://www.myspace.com/ridingpanico
http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=artistas&op=detalhe&m=13&fokey=bz.bands/176
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Santa Maria, Gasolina Em Teu Ventre! 
(1987-1991)

Banda fundada por Jorge Ferraz com Vítor Inácio, Luís Coroado e Fernando Quaresma. Dela ainda farão parte, 

Sapo (Pop Dell’Arte, João Peste & o AcidoxiBordel e Mão Morta) e Tó Trips (Lulu Blind e Dead Combo). Não 

só é a primeira experiência de Ferraz na produção como é o início de um caminho que irá pôr as guitarras em 

diálogo com a electrónica programada e o computador. Discografia: 1989 - Free-Terminator ou Falcão Solitário 

Sem Ser Distorção (LP, Ama Romanta); 1991 - EP (sem título) (EP, Ed. autor); 2005 - Santa Maria, Gasolina em 

Teu Ventre! (Compilação, Zounds). 

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz

Sektor 304 
(Porto; 2007 -) 

Grupo industrial nascido no Porto em 2007 formado por João Filipe (percussão, bateria, baixo, guitarra, 

programação, também membro dos Karnnos e dos Eskizofrénicos) e André Coelho (Sintetizadores, samples, 

voz, também ex-membro de Kult, Profan e Cabidela) protagonizam um som industrial com influências dos 

anos 80. A banda já gravou e editou três registos: “Primary Interface” em 2007, “Ps Vs Sektor 304” em 2008 

e “Transmissions” de 2009. 

Fontes:
http://www.myspace.com/sektor304

Seres 
(Linda-a-Velha; 1986-1991)

Grupo de Linda-a-Velha formado por José Henrique (voz), Filipe Magalhães (baixo), Diogo Gonçalves (guitarra), 

Paulo Moreira (teclas e caixa de ritmos) e Mário Resende (violino), com um som bastante experimental com 

influências musicais do mundo todo. Participaram no 3º concurso do Rock Rendez Vous em 1986, onde foram 

finalistas. O grupo também participou no 4º Concurso de Música Moderna. Mais tarde, Paulo Coyola (bateria) 

entrou para a banda. Voltaram a concorrer ao 6º Concurso do Rock Rendez Vous onde foram eliminados na 
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eliminatória. Em 1989 ficaram em 4º lugar na Mostra Rock de Sines. Paulo saiu e entra para o seu lugar Zé 

Augusto. Em 1991 gravam o seu último registo “À procura dos perdidos”, editado por Ricardo Alexandre. Em 

1994 é editada a compilação “Primeira Mostra – Estúdio Gar 93/94” que inclui o tema “Dávida” dos Seres.

Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/03/seres.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:

http://underrrreview.blogspot.com/2009/03/seres.html

 

Sétima Legião 
(Lisboa; 1982 -)

Banda de rock lisboeta formada por Rodrigo Leão (Baixo), Pedro Oliveira (voz e guitarra) e Nuno Cruz (bateria). 

Mais tarde junta-se Francisco Menezes que assume o papel de letrista da banda. A banda inspirou-se nas 

sonoridades da música alternativa inglesa da época (bandas como Joy Division). Ainda em 1982, juntam-se à 

banda Susana Lopes (violoncelo) e Paulo Marinho (gaita de foles) que introduzem novos instrumentos e novas 

sonoridades na banda. No ano de 1983 foram contratados pela recém-formada Fundação Atlântica, gerida por 

Miguel Esteves Cardoso, Pedro Ayres Magalhães e por Ricardo Camacho. Gravaram o primeiro single produzido 

por Ricardo Camacho, que inclui o tema “Glória”, com letra de Miguel Esteves Cardoso e o instrumental 

“Partida”. O single “Glória” recebeu os maiores elogios da crítica mas passou despercebido do grande público. 

Em Maio de 1984, ainda com a Fundação Atlântica, entraram em estúdio para gravar o seu álbum de estreia, 

de novo produzido por Camacho. Dois meses mais tarde saiu o álbum de estreia “A Um Deus Desconhecido” 

e chegou a ser considerado um dos álbuns portugueses do ano. Em 1985 a Fundação Atlântica fechou as 

portas, mas a banda foi contratada pela EMI – Valentim de Carvalho, que fabricava e distribuía as edições da 

antiga companhia. Em 1987, os Sétima Legião mudaram a sua formação e gravaram um novo álbum, que 

só saiu em Setembro, intitulado “Mar d’Outubro”. O grupo era então constituído por Rodrigo Leão, Pedro 

Olíveíra, Nuno Cruz, Paulo Marinho e o letrista Francisco da formação original e por Ricardo Camacho nas 

teclas, Gabriel Gomes no acordeão e Paulo Abelho nas percussões. O álbum tornou-se rapidamente num 

sucesso comercial, atingindo mais tarde o Disco de Prata por vendas superiores a 10 mil exemplares. Durante 

esse ano e o seguinte, a banda teve uma agenda preenchida de concertos, principalmente no “Portugal Ao 

Vivo”, onde efectuaram a maior parte das gravações daquele que constitui o seu único disco ao vivo, “Auto de 

Fé”, editado em 1994. Durante o ano seguinte, os Sétima Legião restringiram as suas actividades às actuações 

ao vivo, embora mais dispersas que anteriormente. No Outono de 1996 retomam o trabalho de estúdio, 

iniciando as gravações de um novo disco de originais intitulado “Sexto Sentido” que se irão arrastar até 
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1998. Em 1999 participaram num novo tributo aos Xutos & Pontapés, chamado “XX Anos XX Bandas”, onde 

apresentam uma versão do tema “Longa Se Torna a Espera”. Em 2000 é editada a compilação “A História 

da Sétima Legião: Canções 1983-2000”, que inclui também dois temas novos, “A Luz” e “A Promessa”. Em 

2003, a banda lançou uma nova compilação: “A História da Sétima Legião II: Músicas 1983-2003”, que novas 

composições como “Sétima Volta”, “Ilha Perdida” e “Silêncio da Terra”, bem como uma versão remisturada 

do tema “Ascenção”. Mais tarde participam em novas compilações: “Sete Mares” (da Colecção Caravela) 

em 2004 e “Grandes Êxitos” em 2006, que coleccionam alguns dos seus temas mais populares. Discografia: 

Glória (7”Single, Fundação Atlântica, 1983); A Um Deus Desconhecido (LP, Fundação Atlântica, 1984); Mar 

D’Outubro (LP, EMI-VC, 1987); Sete Mares (12”EP, EMI-VC, 1987); De Um Tempo Ausente (LP, EMI-VC, 1989); 

Porto Santo (7”Single Promo, EMI-VC, 1990); Lever, Vila Nova de Gaia 30-07-1990 (DVD, Bootleg, 1991); O 

Fogo (LP, EMI-VC, 1992); A Norte do Mundo (7”Single Promo, EMI-VC, 1992); Auto de Fé (CD, EMI-VC, 1994); 

Sexto Sentido (CD, EMI-VC, 1999); Sem Perdão (MCD, EMI-VC, 1999); Canções 1983-2000 (CD, EMI-VC, 

2000); Músicas 1983-2003 (CD, EMI-VC, 2003); Grandes Êxitos (CD, EMI, 2006); Compilações: Os Filhos da 

Madrugada cantam José Afonso (2xLP, BMG, 1994); XX Anos XX Bandas - Xutos & Pontapés Tributo (CD, EMI-

VC, 1999); O Melhor do Rock Português 1979-1985 Vol.2 (CD, EMI-VC, 2004); O Melhor do Rock Português 

1980-1989 (CD, Farol, 2007).

Fonte: http://aminhalindalavandaria.blogspot.com/2009/01/stima-legio.htm segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:

http://underrrreview.blogspot.com/2009/09/setima-legiao.html
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Sick Sick Six 
(Lisboa; 2000 - 2004)

Os Sick Sick Six surgiram, em 2000, após o final dos Skamioneta do Lixo. A banda era constituída por Constança 

(voz), João (guitarra), Tiago (fuitarra), Ricardo (baixo), Patty (teclas) e Johnnie (bateria). Apresentavam um som 

na mesma linha punk/ska do projecto anterior mas um pouco mais trabalhado e com letras mais politizadas. 

Estrearam as suas edições pela Anti-Corpos Records, tendo, durante a sua curta existência, dado bastantes 

concertos por todo o país e ainda fizeram uma pequena tournée em Espanha. 

Fontes: 
www.terravista.pt/meco/5766
http://punkadaria.blogs.sapo.pt/arquivo/210365.html

Sizo 
(Porto; 2006 -). 

Quarteto portuense constituído por João Guedes (voz), André Cruz (guitarra, voz), André Hollanda (bateria, 

ex-Zen) e Eurico Amorim (moog, teclas e voz, ex-Mesa). Em 2009 editam “Got To Love People Who Set 

Themselves Up For Disaster”, o seu último trabalho, sucessor do EP de 2005, “Short-Term Proposition” e do 

álbum de 2007, “Nice to Miss You”. Com produção de Jorge Coelho (Cosmic City Blues, Zen, Tenaz, Cães aos 

Circulos e Mesa), o novo álbum traz como CD Bónus o anterior disco, “Nice To Miss You” que em 2007 havia 

sido lançado apenas em formato digital. Discografia: Short-Term Proposition (MP3, Edição de Autor, 2005); 

Nice to Miss You (MP3, Edição de Autor, 2007); She Nods (EP, Wash, 2009); Got To Love People Who Set 

Themselves Up For Disaster Album, Wash, 2009).



212

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Fonte: http://www.lastfm.pt/music/Sizo/+images/5860204 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/sizo
www.deathtosizo.com
http://a-trompa.net/singles-e-eps/singles-epsshe-nods-sizo
http://www.lastfm.pt/music/Sizo
http://bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=304
http://www.rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2499

Spank The Monkey 
(Braga; 1998 - 2005)

Iniciados em Braga, em 1998, os Spank The Monkey são formados por Marco Leite (voz), Miranda (baixo), 

Nuno Pita (bateria) e Fred (guitarra). Em Janeiro de 1999 gravaram a sua primeira demo e foram representados 

no Midem 99 em Cannes, em França pelo seu vocalista Marco. Esta situação obteve alguma cobertura na 

imprensa nacional, com uma reportagem no semanário “Expresso” e apresentação do projecto na RTP1. 

Venceram em Maio de 2000 o Primeiro Concurso de bandas do “Braga Parque” em Braga e logo de seguida 

entram em estúdio para gravação da sua segunda demo. O som do projecto caracteriza-se por uma mistura 

de influências que se concretiza num rock agressivo e técnico. Em 2002 a banda lançou, em regime de auto-

edição, o seu terceiro CD onde incluem dois temas cantados em português. Em finais de 2003 participaram 
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no programa “XPTO” do canal televisivo NTV. Em 2004, para além de terem integrado o grupo de projectos 

participantes no terceiro volume da colectânea “À Sombra de Deus”, tocaram, em Agosto, no Festival Ilha do 

Ermal, fazendo a primeira parte de grupos como Guano Apes, The Dillinger Escape Plan, Tiamat, Re:Aktor e 

Senser. Em inícios de 2005 dão por extintas as suas actividades por motivos de ordem profissional. Passaram 

ainda pelo projecto outros músicos como o guitarrista Gonçalo (aka Budha), que foi depois integrante dos Big 

Fat Mamma e é actualmente guitarrista dos Mundo Cão.

Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/08/spank-monkey.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/08/spank-monkey.html

Spirou, A Terra e as Serpentes 
(1995-1997)

Esta foi uma banda peculiar no percurso de Ferraz. Não só tinha um número bem alargado de músicos, seis, 

como recorria a uma panóplia muito alargada de instrumentos, como sejam guitarra, voz, baixo, electrónica 

programada, sintetizador, bateria e saxofone. 

Fontes:
http://www.myspace.com/jorgeferraz
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Steal Your Crown 
(Almada; 2004 -)

Os Steal Your Crown são uma banda de hardcore de Alamda, com influências de bandas norte-americanas 

dos anos 90 como Madball ou Biohazard. A banda é formada por Diogo (voz), Bafo (bateria), Bruno (guitarra) 

e Nuno (baixo). Rapidamente a banda gravou a sua primeira demo intitulada “Two Sides Connection”. O 

grupo começou a dar alguns concertos em Portugal após a gravação do seu primeiro registo. Mais tarde entra 

Camisas (ex-membro de 69 Balls) para segundo guitarrista. No início de 2007 Camisas e Nuno abandonam a 

banda e entra Freddy (baixo).

Fontes: 

http://loud.weblog.com.pt/arquivo/2008/05/steal_your_crown_apresentacao

Stowaways 
(Matosinhos; 2001 -) 

O grupo é formado por Nuno Sousa (voz, guitarra e teclas), Pedro Gonçalves (guitarra), Sérgio Seabra (baixo) e 

João Carujo (bateria), com a participação de Fred no piano em “Deux Femmes” e João Covita no acordeão em 

“Military Waltz”, “Charity Fucker” e “Deux Femmes”. Em 2002, venceram a 8ª edição do festival Termómetro 

Unplugged e em 2003 editaram com o split-CD com os Alla Polacca - “We Have Made Thousands of Lonely 

People Happy - Why not you?”. Apostam numa espécie de retro-pop tendo como pano de fundo um folk que 

reencaminha o nosso imaginário para um cruzamento de estéticas e de ambiências. Discografia: 2003 - com 

Alla Polacca - We Have Made Thousands of Lonely People Happy (split-2 CD; Borland); 2006 – HUNTCLUB (CD; 

Transformadores). 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=108126265&albumID=515031&imageID=1179023 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
Rui Dinis, OLHARES|”Huntclub” - Stowaways, 16Nov06, in http://a-trompa.net/olhares/olhareshuntclub-
stowaways/
André Gomes, Stowaways. ellini para principiantes, 9 de Dezembro de 2006, in http://www.bodyspace.net/
entrevistas.php?ent_id=143
Tiago Carvalho, Alla Polacca & Stowaways Why Not You? 2003 Bor Land, 7 de Dezembro de 2003, in http://
www.bodyspace.net/album.php?album_id=249
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Street Kids 
(Cascais; 1980 - 1983)

Banda de rock oriunda de Cascais formada em 1980. Inicialmente intitulada Plástico, em 1979, a banda era 

formada por Nuno Rebelo, Luís Ventura e Eduardo Pimentel. Em 1980 entra Nuno Canavarro e Flash Gordon 

(Emanuel Ramalho) e mudam de nome para Street Kids. Começaram por editar o single “Let Me Do It” 

produzido por Luís Filipe Barros. Este registo chegou ao número 1 no top de singles do programa “Rock em 

Stock”. No dia 19 de Abril de 1981 actuaram na festa comemorativa do 2º aniversário do programa “Rock 

em Stock” que se realizou no Pavilhão do Restelo onde também actuaram os GNR, Jáfumega, Roxigénio, UHF 

e Arte e Oficio. Em Maio editaram o seu segundo single “Hospital Repports”. No início de 1982 editaram o 

álbum “Trauma”, produzido por Manuel Cardoso. Depois do lançamento do disco tocaram com bandas como 

Tangerine Dream e Classic Nouveaux. Em 1983 foi editado o novo single: “So Far For So Long”, com produção 

de Nuno Rebelo e Emanuel Ramalho. Nuno Canavarro tinha saído do grupo por isso aparece apenas como 

músico convidado. O grupo terminou pouco tempo depois porque Luís Ventura foi para a Tropa, Nuno Rebelo 

estava a substituir Vítor Rua nos GNR e Emanuel Ramalho tinha começado a tocar com os Popeline Beije e 

Rádio Macau.
 

Fonte: http://atrompa.no.sapo.pt/streetkids.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://rockemportugal.blogspot.com/2008/08/discografia-bsica-do-rock-portugus_27.html
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Sheiks
(Lisboa;1963 - 1980)

Inicialmente formada por Paulo de Carvalho (bateria), Carlos Mendes (baixo), Fernando Chaby (guitarra solo) 

e Jorge Barreto (guitarra ritmo). Gravaram o seu primeiro disco em 1964. No mesmo ano, em Setembro, 

Jorge Barreto abandona a banda e foi substituído por Edmundo Silva. Em Outubro de 1965 participaram na 

7ª eliminatória do Concurso lé-lé no Teatro Monumental em Lisboa e conquistaram o 1º lugar. Em 1966, a 

banda editou em disco “Missing You” e “Tell Me Bird”, duas das suas canções mais célebres. Este disco acabou 

mesmo por ser lançado em Espanha, Inglaterra e França. Em França, o grupo fez uma série de espectáculos. 

Na sequência da sua estadia em França a banda lançou o EP “Sheiks em Paris”. Pouco mais tarde Carlos 

Mendes deixa a banda para prosseguir os estudos e é substituído por Fernando Tordo. Com esta formação 

foi gravado um novo disco que inclui a faixa “That’s All”. Com a saída de Paulo de Carvalho, em 1968, o 

grupo desintegrou-se. Em 1973 são editados dois singles: “Missing You/Tell Me Bird” e “Lord, Let It Rain/Bad 

Girl”. Em 1979, devido a uma onda revivalista, o grupo reuniu-se para gravar o LP “Pintados de Fresco”, uma 

colectânea dos seus maiores êxitos. Em 1980, a convite de um programa de televisão, o grupo gravou um 

novo disco de originais, totalmente cantado em português, com o título “Sheiks Com Cobertura”, que inclui 

temas como “Rockinho Mandado”, uma canção que é uma espécie de aproximação entre a música tradicional 

portuguesa e o rock. O êxito, contudo, não é o esperado e o grupo desfaz-se, para aparecer ocasionalmente, 

já nos anos 90.

Fonte: http://media.photobucket.com/image/sheiks/aristides2/Sheiks-Comcobertura-tras.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://rockemportugal.blogspot.com/2005/04/contracapa-de-com-cobertura-dos-sheiks.html
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Squeeze Theeze Pleeze 
Lisboa; (1998 -)

Formados em 1998, os Squeeze Theeze Pleeze eram, à data do seu aparecimento, P. Fonseca (guitarra) e 

Farinha (baixo), a quem se juntará pouco tempo depois Pedro Assalino (voz) e um pouco mais tarde, aquando 

da edição do segundo longa duração, Johnny Boy (teclas, electrónica, ex-Éden, One Fake Project, Outstanding). 

Integrantes da Geração Promúsica, dão os seus primeiros passos participando em concursos realizados um 

pouco por todo o país. A banda praticava um som pop-rock desinteressante, com algumas influências de 

Incubus. O próprio grupo determina a sua não preocupação com assuntos considerados sérios, preferindo 

deliciar-se com trivialidades como as aventuras e desventuras do SL Benfica, o sol, a cerveja e os tremoços. 

Apesar de já existir desde o final da década de 90, a banda só registará o seu primeiro longa duração em 2002. 

O disco intitulava-se “Open” e nada trazia de interessante. Estava-se na presença de música pop de telenovela. 

Em 2005 editam o seu segundo trabalho a que deram o título “Flatline”, iniciando a tourné de promoção 

a partir de Maio de 2005. “Hi,Hello!”, o primeiro single retirado do disco obteve algum reconhecimento 

comercial e grande airplay nas rádios mainstream, permitindo ao grupo a inclusão de faixas nas inanarráveis 

compilações da série “Morangos com Açucar” No final desse Verão, novo single é editado, “D’s Song”, com 

nova campanha promocional dirigida ao público adolescente. Em 2007, o grupo edita o seu terceiro trabalho, 

desta vez chamado “One Life Is Not Enough”, do qual será extraido o single “Sometimes a Little Some Time! 

DISCOGRAFIA: Open (CD, Zona Música, 2002); Flatline (CD, Farol, 2005); One Life Is Not Enough (CD, Farol, 

2007).

Fontes:
http://www.squeezetheezepleeze.com/
http://underrrreview.blogspot.com/2009/10/squeeze-theeze-pleeze.html
http://www.lastfm.pt/music/Squeeze+Theeze+Pleeze

Subcaos 
(Lisboa; 1991-1998). 

Banda pautada pelo crust formada inicialmente por Francisco Dias (aka Xico), João Abrantes, Rui Abrantes e 

Hugo Begucho. Conta com edições importantes e representativas da cena punk portuguesa e com algumas 

digressões, incluindo uma digressão europeia. Discografia: Subcaos/Hiatus Split (7”EP, Slime Records, 1993); 

Subcaos (7”EP, Rage Productions, 1994); Subcaos/Genital Deformities Split (CD, Ataque Sonoro, 1994); 

Subcaos/Battle of Disarm Split (7”EP, DIY Records, 1995); Nevermind the CD, Here’s Subcaos (Tape, Anti-Poder, 

1995); The Last Scream of the Chaos Monger (CD, Monolith Records, 2004); Compilações: Change Now (7”EP, 

Slime Records, 1993); An Insult To Our Freedom (LP, Gnome/Grinding Madness, 1993); It Takes Five Fingers to 

Make a Fist (7”EP, Left Wing Records, 1994); No Fate Vol 2 (2xCD, HG Fact Records, 1996); Caos em Portugal 

(CD, Fast’n’Loud, 1997).

Fontes:
UNDERREVIEW (2010) – Subcaos. Underreview. [Em linha]. (quinta-feira, 14 de Janeiro de 2010). Disponível 
em: http://underrrreview.blogspot.com/2010/01/subcaos.html. [Consult. 15 de Mar. 2010].
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Tantra 

(Lisboa; 1976 - 1981)

Os Tantra iniciaram a sua actividade em 1976. Manuel Cardoso (guitarrista) tinha passado por outro grupo 

famoso na época, os Beatnicks, numa altura em que a vocalista era Lena D’Água. A Manuerl Cardoso, juntar-

se-iam Armando Gama (piano e teclas), Américo Luís (baixo), Rui Rosas (bateria) e Firmino (percussão). Com 

esta formação gravam um single, “Novos Tempos”, que permite que o grupo se afirme como um dos primeiros 

grupos portugueses a seguir a corrente progressiva praticada na época por bandas como os Yes ou os Genesis. 

A banda estreia-se ao vivo juntamente com os Beatnicks. O grupo grava, em 1977, o seu primeiro LP, “Mistérios 

e Maravilhas”, encarado, mesmo a nível internacional, um “clássico” do rock progressivo. Ao contrário do que 

acontecia em Inglaterra, onde o progressivo estava em declínio, os Tantra conseguiam congregam muitos 

apreciadores e público para os seus concertos em Portugal, enchendo salas como o Coliseu dos Recreios, 

em Lisboa, facto nunca ocorrido com um grupo rock. Manuel Cardoso começa a usar a máscara de um 

velho no tema “À Beira do Fim”, nos espectáculos ao vivo, facto que se tornará uma imagem de marca do 

projecto. Em 1978 os Tantra editam “Holocausto”, um disco mais amadurecido, em que as vozes já começam 

a sobressair. Nesta altua, Manuel Cardoso aproveitou as novas tendências que vinham de Inglaterra e começou 

a encaminhar pelo estilo new wave. O português cedeu lugar ao inglês. O novo disco intitulado “Humanoid 

Flesh” revelou-se um fracasso comercial. Cerceados pela crítica e mal aceites pelo público, os Tantra terminam 

a sua carreira em 1981. O projecto ressuscitará em 2003, numa fase nostálgica, editado a expensas próprias, 

uma série de CD, um dos quais ao vivo, com o registo de 1977. 

Fonte: http://transgressao-progressiva.blogspot.com/2009/01/tantra-tantra-um-grupo-port-ugus-de.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://anos80.no.sapo.pt/art026.htm
http://www.tantra.web.pt/prehome.htm
http://a-trompa.net/sem-categoria/ha-1-anoatrasmisterios-e-maravilhas-tantra
http://www.gaudela.net/portugalprog/noticias-02.html
http://www.novaguarda.pt/noticia.asp?idEdicao=172&id=11016&idSeccao=2277&Action=noticia [Aristides 
Duarte, Nov Guarda 29-09-1999]
http://anossamusica.no.sapo.pt/tantra.htm
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Tara Perdida 
(Lisboa; 1995 -)

Banda formada por João Ribas na voz, Ruka e Ganso nas guitarras, Jaime no baixo e Kistos na bateria. Contam 

com um trabalho de estúdio crescentemente vasto e já contam com os álbuns Tara Perdida (1996); Só Não Vê 

Quem Não Quer (1998); É Assim… (2002); Lambe-Botas (2005) Nada a Esconder (2008). São das principais 

e mais carismáticas bandas de punk hardcore portuguesas, estendendo o seu sucesso além fronteiras, 

nomeadamente na Europa. Em 2010 completam 15 anos de existência, data que vai ser marcada pelo concerto 

de comemoração na Voz do Operário em Lisboa.    

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewTaggedPhoto&friendID=20032433&imageUserID=219912419&imageID=17602042 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.taraperdida.com/
http://www.myspace.com/taraperdida

Taxi 
(Porto; 1979 - 1986)

Resultantes do Grupo Pesquisa (1977), os Táxi cunharam os anos 80 em Portugal e ainda hoje fazem parte do 

imaginário de todas as pessoas que viveram naquela época. Em 1981, depois de terem actuado na primeira 

parte dos Clash em Cascais, Henrique Oliveira (guitarra), Rodrigo Freitas (bateria), Rui Taborda (baixo) e João 

Grande (voz), editaram o seu primeiro álbum “Táxi”. Este álbum possuía uma força incomparável face ao 

panorama nacional da época sobretudo porque continha temas pop incontornáveis e marcantes: «Chiclete», 

«TV WC», «Vida de Cão» e «Rosete». Todos os adolescentes e jovens as sabiam cantar e trautear e os Táxi 

fizeram história ao atingir um nível de vendas superior a 35 mil unidades, o que lhes valeu um Disco de Ouro 

(primeiro do pop/rock português). Em 1982, editaram o segundo álbum de originais, «Cairo», um clássico do 

Rock Português considerado pela crítica um dos melhores de sempre da música portuguesa. A capa de formato 

original, com o disco dentro de uma caixa cilíndrica de lata, tornou «Cairo» um objecto de culto vendendo, nos 

primeiros três dias, cerca de 15 mil unidades. «O Fio da Navalha», «Hipertensão», «Cairo» e «1, 2 Esquerdo 

Direito» foram os temas mais badalados do segundo registo dos Táxi. Em 1983, saiu «Salutz», de onde foi 

retirado «Sing Sing Club», que levou o quarteto a Espanha, França e Luxemburgo. Em 1984 editaram um 

single, gravado em Hamburgo, com uma música em Português (Sozinho) e outra em Inglês (In the twinkle of 
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an eye), que já denotava o seu próximo passo. Dois anos depois, os Táxi voltaram então a estúdio para gravar 

«The Night», um álbum totalmente cantado em inglês. 

Discografia: Chiclete (7”Single, Polygram, 1981); Taxi (LP, Polygram, 1981); 1-2-Esq-Dto (7”Single, Polygram, 

1982); Cairo (LP, Polygram, 1982); Sing Sing Clube (7”Single, Polygram, 1983); Sing Sing Clube (12”Maxi, 

Polygram, 1983); Salutz (LP, Polygram, 1983); Sozinho (7”Single, Polygram, 1985); The Night (LP, Polygram, 

1987); The Very Best of Taxi (CD, Polygram, 1993); O Céu Pode Esperar (CD, Polygram, 1999); Cairo (MCD, 

Polygram, 1999); Amanhã (CD, Vidisco, 2009); Ontem (CD, Universal, 2009); Compilações: O Melhor do Rock 

Português 1980-1984 (CD, EMI-VC, 2003); O Melhor do Rock Português 1979-1985 Vol.2 (CD, EMI-VC, 2004).

Fonte: http://www.gaiafm.com/files/96/7222.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/taxichiclete
http://anos80.no.sapo.pt/taxi.htm
ABREU, Rui Miguel (2009) - A primeira corrida dos Táxi. Blitz. Lisboa. BLITZ #39. ISBN: 972-41-2173-9.

Tédio Boys 
(Coimbra; 1989 - 2000)

Grupo derivado dos Émasfoi-Se. Banda mítica de rock’n’roll, punkabilly e psychobilly composta por: Paulo 

Furtado (1989/2000; Guitarra; Compositor; Letrista); Sérgio Cardoso (1989; Baixo); Toni Fortuna (1989/2000; 

Voz); Victor Torpedo (1989; Guitarra; Compositor; Letrista); Kaló (1991/2000; Bateria); e André Ribeiro 

(1989/1998; Baixo). Actualmente, e depois da sua dissolução surgiram todo um conjunto de projectos 

relevantes e herdeiros dessa mítica: The Legendary Tiger Man, Bunnyranch, The Parkinsons, D3ö, Wraygunn, 

Blood Safari. É de destacar ao longo do seu trajecto o facto de terem conseguido a distribuição do “Bad Trip” 

nos USA,via Elevator Recs; o terem-se tornado a banda fetiche do Jello Biaffra; a actuação no aniversário do 

Joey Ramone, juntamente com o Iggy Pop, Joe Strummer, NY Dolls e muitos outros; o terem realizado três tours 

pelos USA. A sua atitude e marca de provocação e de fuga ao tédio concretizou-se em alguns episódios, dentre 

os quais, destacamos: a realização de um concerto com os elementos da banda nus tendo frangos a cobrir as 

partes íntimas, na Queima das Fitas de Coimbra de 1998; o facto de terem tocado num ringue de luta livre 

mexicana, durante a luta que foi apresentada pelo Jello Biafra. O nome da banda deriva, segundo o vocalista 
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Toni Fortuna, do tédio que se vivia na cidade de Coimbra na altura. As suas grandes inspirações situavam-se 

entre os The Cramps e Screamin’ Jay Hawkins. Dos três álbuns que editaram é de salientar a grande evolução 

e contínua transformação do projecto. Quando os Tédio Boys acabaram tinham já um quarto álbum gravado 

(“Pussy Nest”), e cuja edição acabou por ser suspensa pela Elevator Music. Trata-se para muitos do melhor 

álbum da banda. Depois de registarem nos E.U.A. o álbum “Pussynest” (até hoje sem edição) a banda de Toni 

Fortuna, Paulo Furtado, Vitor Torpedo, Kaló e André registaram na cidade natal um EP para a LUX Records. 

Trata-se da última gravação em 4 temas de excepção (7” em vinil, edição numerada e limitada a 500 unidades). 

Fonte: http://rascunhonovimus.files.wordpress.com/2007/09/tedio_boys.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

A título exemplificativo, apresentamos o percurso dos elementos constituintes dos Tédio Boys. Paulo Furtado: 

TÉDIO BOYS [1989/2000] Guitarra | Compositor, Letrista; Wraygunn [Desde 99] Guitarra, Voz | Compositor, 

Letrista; The Legendary Tigerman [Desde 2000] One Man Band; Subway Riders Bateria; Dj [Desde 98]. 

Sérgio Cardoso: ÉMASFOI-SE [1987/1992] Baixo, Guitarra, Voz| Compositor Letrista; TÉDIO BOYS [1989] 

Baixo; Wraygunn [Desde 99] Baixo, harmonica | Compositor; Sound Systeam [Desde 2000] Dj e baixo live 

performance; Foragidos da Placenta FDP [92/98] Baixo | Compositor; Voodoo Dolls [94/99] Produtor, compositor 

; Tomtom Macoute [88/91] Baixo. Toni Fortuna: ÉMASFOI-SE [1988/1992] Voz e Performance; TÉDIO BOYS 

[1989/2000] Voz; D3ö [Desde 2002] Voz, Guitarra | Compositor. Victor Torpedo: TÉDIO BOYS [1989] Guitarra 

| Compositor, Letrista; The Parkinsons [Desde 2001] Guitarra, Voz | Compositor, Letrista; 77 Guitarra, Voz | 

Compositor, Letrista; Planet Jacumba Guitarra | Compositor, Letrista. Kaló: TÉDIO BOYS [1991/2000] Bateria; 

Bunny Ranch [desde 2001] Bateria, voz | compositor, letrista; 77 Bateria; Wraygunn [1999/2000] Bateria. André 

Ribeiro: TÉDIO BOYS [1989/1998] Baixo; 77 Guitarra; ALEX MAGNO; ÉMASFOI-SE [1987/1992] Guitarra, Voz | 

Compositor Letrista; Lordose Guitarra; Eden Guitarra.
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Fonte: http://mybraindance.blogspot.com/2007/06/tdio-boys-fi lhos-do-tdio.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
http://www.myspace.com/tedioboys
http://www1.interacesso.pt/~jhaergio/2_bandas/8_c_jan_descendentes.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9dio_Boys#Discografi ahttp://santosdacasa.blogspot.com/2006/02/
cobra-representa-elevator-music.html

Texabilly Rockets 
(Lisboa; 1993 -)

Inicialmente designados por The Texabilly Rockers, os Texabilly Rockets têm a sua história muito ligada à 

própria história do rockabilly nacional, tendo sido um projecto fundado por Manuel Andrade (aka Wildcat 

Shaker, voz, contrabaixo, ex-Tequilla Mal e acompanhamento em alguns concertos dos Ruby Ann & the Boppin 

Boozers) e por Telmo Oliveira (aka Hillbilly Cat, guitarra acústica, Country Cabin Jazz Cats). A estes viriam a 

juntar-se Rui Andrade (aka Rui Tex Gomes, bateria) e Bop GoGo (guitarra ritmo). Em 2004, em simultâneo 

com a mudança na designação da própria banda, dá-se uma alteração no line up da banda, entrando Enrik 

Fontana (aka Henrique, bateria, ex-Tequilla Mal) e Untamed A.J. (aka André Joaquim, guitarra, Tennessee 

King Cat, Capitão Fantasma, SupraHeat Surrenders, Red Headed Men, Dr.Frankenstein, Phantom Vision), que 

substituem, respectivamente, Rui Andrade e Sonny Boy. 

Fonte: http://bacalhoeiro.blogspot.com/2010/02/terca-2-laranja-mecanica-stanley.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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A banda é actualmente bastante conhecida no panorama internacional do género, tendo no seu curriculum 

diversas actuações em festivais importantes do género realizados na Europa (Hemsby, Calella, Walldorf Rockin’ 

Rollin’ Festival, Eggbilly Festival) ou a realização de tours por países como a Espanha, França, Alemanha ou 

Inglaterra.

Fonte: http://www.rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2092 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2092
http://www.lastfm.com.br/music/Texabilly+Rockets

The Act-Ups 
(Barreiro; 2001 -)

A banda nasceu em 2001 no Barreiro, influenciada pelo rock’n’roll, soul, blues e punk e por artistas tais como, 

Wilson Pickett, Iggy Pop, Hank Williams e Jeffrey Lee Pierce. O grupo é composto por Nick Nicotine, também 

dos Nicotine’s Orchestra e The Ballyhoos (voz e guitarra); Johnny Intense (guitarra), N Very (guitarra), Tony 

Fetiche (baixo) e Pistol Pete (bateria). O som do colectivo é caracterizado por rock’n’roll, garage com veios de 

soul e punk. Discografia: I Bet You Love Us Too, Hey, Pachuco! Recs., 2001; The Marriage of Heaven and Hell, 

Hey, Pachuco! Recs., 2006; Play the Old Psychedelic Sounds of Today, Hey, Pachuco! Recs., 2008. 
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Fonte: http://rascunho.net/artigo.php?id=2201 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
www.heypachuco.com
www.myspace.com/heypachucorecords
http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1039461964209#/pages/The-Act-
Ups/65502981520?ref=pymk
Hey, Pachuco! Recs. / Groovie Recs.
DINIS, Rui (2008) – CHAPA 7|”The Act-Ups play the old psychedelic sounds of today” - The Act-Ups. A Trompa. 
[Em linha]. 27Set08. Disponível em http://a-trompa.net/chapa-7/chapa-7the-act-ups-play-the-old-psychedelic-
sounds-of-today-the-act-ups/. [Consult. 30 de Jul. 2009].
DINIS, Rui (2008) – NOVIDADES|”The Act-Ups Play the Old Psychedelic Sounds of Today” - The Act-Ups. 
A Trompa. [Em linha]. 15Set08. Disponível em http://a-trompa.net/novidades/ the-act-ups-play-the-old-
psychedelic-sounds-of-today-the-act-ups/. [Consult. 30 de Jul. 2009].
SILVA, João Carneiro da (2008) – T The Act-Ups: rock e psicadelismo «made in» Barreiro. Iol. [Em linha]. 
2008/11/01. Disponível em http://www.musica.iol.pt/noticia.php?id=1008337&div_id=3321. [Consult. 15 de 
Mar. 2009]. 
TORRES, Hugo (2008) – «A festa é sempre o melhor e o melhor da festa é que é sempre garantida». 27.10.2008. 
[em linha]. Disponível em http://rascunho.net/artigo.php?id=2201. [Consult. 15 de Mar. 2009].

The Astonishing Urbana Fall 
(Barcelos; 1996 - 2006)

Oriundos de Barcelos e com um núcleo duro de sete músicos, os The Astonishing Urbana Fall foram a revelação 

no Festival de Vilar de Mouros 1996, tiveram consagração em Paredes de Coura, actuaram no Orange de 

Londres, fizeram o acompanhamento musical de peças de teatro e a banda sonora de um filme. Houve quem 

lhes chamasse os pioneiros do pós-rock” português. O líder e criador do projecto era André Reis (baixo, 

guitarra, teclas, voz) e do núcleo duro constavam também Paulo Araújo (saxofone, teclas, guitarra), Ricardo 

Cibrão (guitarra, bateria, voz), Jorge Pereira (bateria, voz), Domingos (narrações) e Mariano (computador, teclas, 

ligado à música electrónica). O som da banda aglomerava uma variedade muito grande de influências, embora 

o seu som tivesse fortes características experimentais. Apenas três meses após se juntarem, os membros da 

banda já tinham material suficiente para gravar e fizeram-no num estúdio em Viana do Castelo. Na altura, a 

banda era formada por cinco elementos e a estratégia foi conhecer as influências de cada um. Cada música 
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correspondia ao entendimento de uma das pessoas e a partir daí iam desconstruindo na tentativa de fundir as 

influências de todos. Por isso os temas saíram muito diferentes entre si. Nessa altura, o projecto sentiu grande 

apoio por parte da imprensa e de um momento para o outro passaram do anonimato para uma posição 

relativamente confortável no panorama nacional deste género. Discografia: Acetiminophen (MCD, DDSDDO, 

1996); Iconolator (MCD, DDSDDO, 1998); Rhizome (Prelude) (MCD, Edição de Autor, 2002); COMPILAÇÕES: 

Deixe de Ser Duro de Ouvido Vol.2 (CD, DDSDDO, 1996); Garagem (CD, Garagem, 1996); Cais do Rock Vol.1 

(CD, Low Fly Records, 1997); Promúsica 13 (CD, Promúsica, 1997); Offline 2002 (CD, FNAC, 2002); Can Take 

You Where You Want (2xCD, Borland, 2005).

Fonte: http://www.lastfm.pt/music/The+Astonishing+Urbana+Fall/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
The Astonishing Urbana Fall, Manuel Melo, Ritual nº10 de 1997
Inventar o Futuro, Agora, Jorge Manuel Lopes nº636 de 07-01-1997 
Destruir Referenciais Perceptivos, Jorge Dias, Pop Rock nº2507 de 22-01-1997
Sado Maso Disco, Jorge Manuel Lopes, Blitz nº706 de 12-05-1998
A Arquitectura dos Híbridos, Jorge Manuel Lopes, Blitz nº713 de 30-06-1998
A Estrutura dos Ritmos Desmembrados, JLL, Blitz nº790 de 21-12-1999
BOURBONESE (2009) – The Astonishing Urbana Fall. Under Review. [Em linha]. quarta-feira, 27 de Maio de 
2009. Disponível em: http://underrrreview.blogspot.com/2009/02/astonishing-urbana-fall.html. [Consult. 30 
de Outubro. 2009].
http://a-trompa.net/recordacoes/recordacoesiconolator-the-astonishing-urbana-fall
http://a-trompa.net/cassete/cassetememoria-ao-vivo-no-sinfonias
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The Bombazines 
(Porto; 2008 -)

Grupo formado por Eurico Amorim (programações, Hammond), Rui Gon (voz, ex-Zen), Marta Ren (voz, ex-

Sloppy Joe), Miguel Barros (baixo) e Nuno Mendes (programações). Trata-se de um conjunto de ligados a 

projectos musicais portuenses de diferentes tipologias e qualidade comprovada. The Bombazines foi um dos 

projectos seleccionados no concurso que a Fundação de Serralves abriu ao público, tendo apresentado um 

dos seus primeiros concertos no âmbito da iniciativa “Serralves em Festa” (2008). Recentemente, gravaram no 

New Max Studio, o seu primeiro EP com cinco temas (alguns novos), misturado, masterizado e produzido pela 

banda e por New Max. Este trabalho foi lançado pela Optimus Discos.

Discografia: The Bombazines (CD, Optimus Discos, 2009); Compilações: Novos Talentos FNAC 2009 (2xCD, 

FNAC, 2009). 

Fonte: http://pt-pt.facebook.com/pages/The-Bombazines/44995417581?v=feed&story_fbid=87050277581&_fb_noscript=1 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.artistas-espectaculos.com/musicage/pt/the+bombazines.htm
http://a-trompa.net/custo-zero/custo-zerothe-bombazines-the-bombazines
http://pt-pt.facebook.com/pages/The-Bombazines/44995417581?v=feed&story_fbid=87050277581&_fb_
noscript=1
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The All Star Project 
(Leiria; 2001 -)

Quinteto formado por Nunez (guitarra); Ramon (guitarra); Sawer (guitarra); Velásquez (bateria) e Paço (baixo). Da 

sua discografia fazem parte os EP´s (editados por conta própria) “Berlengas Connection” (2003) e “Something 

To Do With Dead” (2006) e o primeiro longa duração“Your Reward…A Bullet” (2007), editado pela Rastilho 

Records e que alcançou o título para “Melhor EP/Single de Música Portuguesa” votado pelos ouvintes da 

Rádio Universidade de Coimbra. Adoptando uma postura post-rock, este projecto já experimentou de tudo 

um pouco: psicadelismo dos anos 60, oeste americano, retro-futurismo da ficção científica. Há sonoridades 

plenas de intensidade com descargas nervosas e poderosas, por vezes abrandadas para dar lugar a belas 

melodias contemplativas, que fazem deste disco uma constante e irrequieta procura de emoções. Dentro de 

uma linguagem tão abrangente e universal como é a música instrumental, um dos momentos chave que torna 

“Your Reward… A Bullet” um disco único. Também são de ressaltar as influências de Mogwai, Explosions In 

the Sky e Goodspeed You! Black Emperor, mas o grupo consegue recriar um som único que os remete para 

uma linguagem cinematográfica e visionária. 

Fontes:
http://www.rastilhorecords.com/rm_theallstarproject.htm
http://www.theallstarproject.com/theallstarproject.php?lang=PT

The Great Lesbian Show 
(Lisboa; 1992 - 2009)

Nascidos em Lisboa em 1992, os The Great Lesbian Show eram inicialmente compostos por cinco elementos: 

César Zembla (voz), Ondina Pires (voz), Armando (guitarra), Rui (bateria) e Carlos (baixo). A banda não 

apresentava uma linha estética rígida, preferindo absorver todos os sons e referências que lhe pareciam 

interessantes. Daí que se pudesse definir The Great Lesbian Show como um cocktail refinado de várias décadas 

de rock’n’roll. A banda sofreu, ao longo dos tempos muitas mutações no line-up, mantendo-se os dois 

vocalistas como único elo comum durante toda a sua existência. Os membros do grupo adquiriram experiência 

musical e artística noutras bandas e noutros projectos: Ondina foi membro da primeira formação dos Pop 

Dell’Arte (onde cantava e tocava bateria); Sérgio Lemos tocava guitarra e bateria nos Lolly and Brains, Duendes 

do Umbigo e havia feito parte dos Dr. Frankenstein e Canal Caveira; Nuno Maltês tocara guitarra e baixo em 

vários grupos e projectos experimentais; César Zembla co-realizara duas curtas-metragens em suporte vídeo 

com Nuno Tudela e a Oh Brother! Productions e participara como actor em várias outras e, finalmente, António 

Manzarra fora vocalista e guitarrista de Us Forretas Ocultos. Discografia: Psykitsch Kaleidoscope (CD, Sabotage, 

2004); You’re Not Human Tonight (CD, Zoundz, 2008).
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Fonte: http://rockemportugal.blogspot.com/2008/06/uma-foto-dos-great-lesbian-show.html/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
BOURBONESE (2009) - The Great Lesbian Show. Under Review. Em linha]. 20/09/2009. Disponível em: http://
underrrreview.blogspot.com/2009/09/zero-song-experience.html. [Consult. 30 de Setembro. 2009].
http://www.zounds.pt/catalog/greatlesbianshow.htm
http://www.myspace.com/thegreatlesbianshow
http://a-trompa.net/em-cartaz/em-cartazthe-great-lesbian-show-jorge-ferraz-trio

The Glockenwise 
(Barcelos; 2007 - )

“The kids are losing their minds”... Quarteto rock de explosões sucessivas composto por Ferris (voz), Veloso 

(bateria), Rafa (guitarra), Nuno (voz) e Fiusa (baixo), estandarte da escola do punk e do garage-rock. Entre os 

Ramones e Sex Pistols ou The Vicious 5 e Green Machine, elaboram uma espécie de cocktail de garage-punk. 

Mosh, suor, atitude, rock’n’roll… Entre os nomes com quem já dividiram o palco, contam-se os The Morlocks, 

os Lords Of Altamont e os Fuzztones. Entre os portugueses vão desde os The Vicious Five, Green Machine e 

The Hypers. 
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Fonte: http://rock-rolaembarcelos.blogspot.com/2009_02_01_archive.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
www.myspace.com/theglockenwise
DINIS, Rui (2008) - NOVOS SONS|The Glockenwise. A Trompa. (08Jan08) [em linha]. Disponível em http://a-
trompa.net/novos-sons/novos-sonsthe-glockenwise/. [Consult. 15 de Março de 2009].
KASTRUS BAR (2009) - Black Bombaim + The Glockenwise. Kastrus Bar. Segunda-feira, 16 de Março de 2009 
18:58 [em linha]. Disponível em Kastrus <geral@kastrus-bar.com>. [Consult. 16 de Março de 2009].
PUNKADARIA (2008) - The Morlocks(usa)+The Glockenwise. Punkadaria. (Terça-feira, 13 de Maio de 2008) [em 
linha]. Disponível em http://punkadaria.blogs.sapo.pt/212686.html. [Consult. 15 de Março de 2009].
www.loversandlollypops.com
http://a-trompa.net/olhares/the-glockenwise-the-glockenwise
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonsthe-glockenwise
http://a-trompa.net/em-cartaz/em-cartazgreen-machinethe-glockenwise
http://www.myspace.com/theglockenwise
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The Mean Devils 
(Porto; 2000 -)

Os The Mean Devils são formados por: Pedro Serra na voz e guitarra ritmo, Óscar Gomes na guitarra, Nuno 

Gomes na bateria e Frank Abed no baixo. Têm feito digressões pela Alemanha, França, Estados Unidos da 

América, Inglaterra e Espanha – para além de algumas datas em Portugal. Marcados por uma sonoridade 

rockabilly, permanecem como um bastião para esta sonoridade em Portugal.

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Fontes: 
http://www.myspace.com/themeandevils
http://www.lastfm.com.br/music/The+Mean+Devils
http://www.planobporto.com/index.php?opcao=2&tipo=-2&id=685&ling=1 
The Mean Devils - Lock Up Blues @ Hollywood Showdown
The Mean Devils - Tootsie Coo @ Rockabilly Rave
The Mean Devils - Booze
www.myspace.com/oscargomes
http://rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2091
http://www.ruadebaixo.com/rockabilly.html
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The Monument Project 
(Porto; 1990-1992)

Projecto de Alexandre Garrett (voz, guitarras), Henrique Garrett (guitarras, violino, harmónicas, teclados) e Alex 

FX (voz, programação, percussões, teclados). Apresentavam uma sonoridade pop com influências de Peter 

Murphy e David Sylvian. Lançaram apenas um EP denominado The Monument Project (12”Maxi, Edição de 

Autor, 1992).

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/

The Other Side 
(Castelo de Paiva, 1998 -)

Banda de rock formada por Nuno Couto (baixo), Hugo Teixeira (guitarra), Jóni Vieira (voz e guitarra), Ricardo 

Vieira (bateria e vozes) e Jorge Ferreira (teclados e vozes). Desde 2003, altura em que iniciaram as actuações ao 

vivo, já ultrapassaram os 80 concertos, desde os bares (Kastru´s bar, Contagiarte, Santiago Alquimista, O meu 

Mercedes é Maior que o Teu ou o Galeria Sta. Clara), até às Fnacs e aos grandes palcos (Semana Académica 

de Viseu e Semana de Recepção ao Caloiro, Festa do Avante, Hard Club, etc.). Da sua discografia destaque-se 

o último álbum editado pela Rastilho Records em 2008, Endless Times, álbum inspirado em sonoridades Dark 

com influências Rock dos anos 80, na ambiência dos Joy Division, de Peter Murphy ou Nick Cave & The Bad 

Seeds.

Fontes: 
http://www.myspace.com/theothersidemusic
http://www.theothersidemusic.com/main.php?lang=pt
http://a-trompa.net/olhares/olharesendless-times-the-other-side/
http://www.rastilhorecords.com/

The Pisces 
(Barcelos; 1998 – 2002)

Banda de Barcelos que praticavam um metal influenciado pelo punk e gótico. O grupo era formado por Bruno 

Lopes (voz), Miguel Dias (guitarra, futuro Eyeblast), Lino Sousa (guitarra, futuro Eyeblast), Ricardo Lopes (baixo, 

futuro Eyeblast e Necris Dust), Tiago Moreira (bateria, futuro Eyeblast) e Francisco Sousa (sintetizador, futuro 

Eyeblast). Em 1998 editaram a demo “Oceans” e em 2001 sai “Inner Truth”. Pouco tempo depois a banda 

desmembra-se.  

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
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The Portugals 
(Vila do Conde e o Porto; 2004 -)

Nascido e criado entre Vila do Conde e o Porto, The Portugals são um duo formado por Paulo Barreto e Manuel 

Justo. Com influências indie pop, a música do grupo faz recordar paisagens e melodias britânicas próprias 

de dias cinzentos e chuvosos. Rui Dinis observa acerca do primeiro EP do grupo: “Olha que bom; tão bom; 

tão doce; assim tão…tão sonhador. É assim, que perdidos no embalo lo-fi dos The Portugals, nos deixamos 

envolver pelas deliciosas canções que os vila-condenses Manuel Justo e Paulo Barreto nos preparam para a sua 

estreia em disco; melodiosa, severa tortura suspensa na cativante deambulação feita pelos sons e palavras de 

“SETUBAL”. Cenário de uma cidade sem ruído, protegida por um indie pop que nos leva sem pressas pelas 

ruas mais ou menos escondidas. Devagar. Com prazer; pelos pequenos prazeres. Se chega? Não, não chega, 

mas para já está muito bom”. [DINIS, Rui (2009) – SHOTS|”SETUBAL” – The Portugals. A Trompa [em linha]. 

Disponível em http://a-trompa.net/shots/shotssetubal-the-portugals]. . [Consult. 30 de Set. 2009]. Discografia: 

Setúbal (MCD, Edição de Autor, 2008); Compilações: Novos Talentos FNAC 2008 (2xCD, FNAC, 2008)

Fonte: http://a-trompa.net/trompalista/trompalista047-setubal-the-portugals segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/theportugals
http://a-trompa.net/trompalista/trompalista047-setubal-the-portugals
http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesthe-portugals-em-5-sentidos
http://a-trompa.net/ao-vivo/audicoes/audicoessetubal-the-portugals
http://a-trompa.net/shots/shotssetubal-the-portugals
BOURBONESE (2009) - The Portugals. Under Review. Em linha]. 20/09/2009. Disponível em: http://
underrrreview.blogspot.com/2009/09/zero-song-experience.html. [Consult. 30 de Setembro. 2009].
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The Rising Sun Experience 
(Lisboa; 2006 -)

O nome da banda – The Rising Sun Experience – é uma homenagem a Jimi Hendrix. Inspiram-se nos anos 70 

para criarem uma mistura de funk, grunge, blues e electrónica. Tocaram juntos em alguns projectos e bandas, 

sendo New Winds a mais marcante. O início dos The Rising Sun coincide com o fim da etapa New Winds, em 

Agosto de 2006. O objectivo dos músicos era o de gravar um disco e só posteriormente tocar ao vivo. Ao vivo, 

The Rising Sun Experience é composto por Nelson Dias (voz e guitarra acústica), Tiago Jónatas (baixo eléctrico 

5 cordas, electrónica), Nuno Cardilho (guitarra eléctrica), Nuno Oliveira (bateria), António Lopes Gonçalves 

(órgão) e Ivo Santos (percussão). Discografia: “Under The Same Sun” – The Rising Sun Experience (Sonic 

Infusion Records, Edição de Autor, 2009.

Fonte: http://rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2362 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://myspace.com/therisingsunexperience
http://rascunho.iol.pt/artigo.php?id=2362
http://stage-diving.blogspot.com/2008/06/rising-sun-experience.html
http://a-trompa.net/chapa-7/chapa-7under-the-same-sun-the-rising-sun-experience
http://a-trompa.net/ao-vivo/the-rising-sun-experience-no-musicbox

The Sadists 
(Lisboa; 2006 -)

Os The Sadists foram formados em Lisboa no Verão de 2006 por Francisco Dias (aka Smash Stallion Sadist, 

voz, ex-Subcaos, Dawnrider, The No Count DOM, Crise Total e uma quantidade infindável de outras bandas) 

e pelo guitarrista Hugo Conim (aka Stash Rattlesnake Sadist). Mais tarde juntar-se-lhes-ão os amigos, André 

Silva (aka Crash, bateria), Trash Ironfist Commander (guitarra) e Carlos Ferreira (aka Flesh Highlander Sadist, 

baixo). O desejo dos músicos era criar um som punk com características primárias, influenciado pela corrente 

britânica de 1977 ou por alguns projectos do proto punk americano e australiano. Não é por isso de estranhar 

que a banda se reclame como praticante de um som típico dos anos 70 baseado na tradição do rock’n’roll e 

do garage rock. Discografia: A Ira da Corrente (MLP, Mayday Records, 2007).
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Fontes:
BOURBONESE (2009) - The Great Lesbian Show. Under Review. Em linha]. 20/09/2009. Disponível em: http://
underrrreview.blogspot.com/2009/09/zero-song-experience.html. [Consult. 30 de Setembro. 2009].

The Symphonyx 
(Guimarães; 1995 - 2009)

O projecto The Symphonyx foi criado por Barros (voz), Martinho Torres (guitarra) e Carlos Torres (bateria). 

Derivaram da formação de um outro projecto de Guimarães que se dedicava a interpretar temas instrumentais 

clássicos. Após várias reorganizações, o line-up estabilizou na formação constituída por João Guimarães (voz 

principal), Carla Ricardo (voz feminina), Martinho Torres (guitarra), José Lemos (guitarra), Carlos Torres (bateria) 

e Tiago Abreu (baixo). Lançaram dois trabalhos de média duração, “Psico Fantasia”, em 1997, e “Utopia”, em 

2000, e foram promotores de um grande número de actuações ao vivo. O ano de 2005 torna-se decisivo na 

produtividade musical do projecto, pois é nesse ano que a banda edita o seu primeiro álbum, intitulado “Opus 

1: Limbu”. Ao vivo, a banda apostou na imagem, associando elementos cenográficos com uma performance 

teatral onde cultivam e elucidam o lado da pluralidade artística do projecto. Em 2009, o grupo muda de 

designação, passando a chamar-se Neonírico.

Fonte: http://opontoalternativo.files.wordpress.com/2009/09/rs2.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/neonirico
http://www.metalportugal.net/bandas-f4/the-symphonyx-t226.htm
http://underrrreview.blogspot.com
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The Vicious Five 
(Lisboa; 2004-2009). 

Os The Vicious Five eram formados pelo vocalista Joaquim Albergaria, os guitarristas Bruno Cardoso e Edgar 

Leito, o baixista Rui Mata e o baterista Paulo Segadães. Como uma postura punk /rock /hardcore, esta banda 

apresentou um estilo bastante próprio, e só vêm a demonstrar que há bandas em Portugal que conseguem ser 

criativas, e inovadoras no que diz respeito a composição musical. Para quem os viu ao vivo, de certeza reparou 

no sempre entusiasta vocalista, que ao vivo, não há quem para o homem. Quem quiser saber mais sobre a 

banda, e ouvir alguns temas, não deixem de visitar o myspace (http://www.myspace.com/theviciousfive) destes 

senhores. O primeiro disco dos The The Vicious Five chama-se “Up On The Walls” e é um disco que vai buscar 

alguma vida ao pós-punk, agarra-se ao rock’n’roll, passeia-se pelo hardcore de início dos anos 80 e soma e 

segue até ao futuro. Discografia: The Electric Chants of The Disenchated - EP, Loop Records, 2004; Up on 

The Walls - CD, Loop Records, 2005; Sounds Like Trouble - CD, Edição de Autor, 2008; Lisbon Calling EP - EP, 

Optimus Discos, 2009.

Fonte: 
http://www.lastfm.pt/music/The+Vicious+Five

Fonte: http://ritacarmo.blogspot.com/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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The Weatherman 
(Vila Nova de Gaia; 2006 -)

Considerado a revelação da música pop portuguesa de 2006, pegou pela primeira vez numa guitarra aos 14 

anos. Edita o disco de estreia “Cruisin’ Alaska”, em 2006 (no qual toca todos os instrumentos) e três anos mais 

tarde o seu segundo álbum “Jamboree Park At The Milky Way”, desta vez, recorrendo a inúmeros músicos 

convidados. Há cordas, metais, sopros... e muitas canções. Em Outubro de 2009 esteve em Londres para o 

concurso Rising Star, atribuído durante a British Music Week onde entre 10.000 candidatos de todo o mundo, 

obteve o 5º lugar. Encontra-se a gravar um novo registo, desta vez sob a forma de EP, a sair em 2010. O seu 

espectro musical situa-se dentro da pop experimental. 

Fonte: http://palcoprincipal.sapo.pt/noticias/Noticia/m_sico_portugu_s_the_weatherman_brilha_em_concurso_brit_nico/0002023 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/theweathermanpt
http://www.myspace.com/sublimeimpulse
http://www.ruadebaixo.com/the-weatherman-zdb.html
http://www.casadasartes.org/tickets/store/product_info_tickets.php?products_id=122&PHPSESSID=1538ba48
4f7ac7b7657469dd3196c88d

Tiguana Bibles 
(Coimbra; Londres; 2007 -)

Composto por Tracy Vandal (voz, ex-Karelia, Giant Paw, Lincoln), Victor Torpedo (guitarra, ex-M’as Foice, 

ex-Tédio Boys, ex-The Parkinsons e Blood Safari), Carlos Mendes (aka Kaló, bateria, ex-M’as Foice, ex-Tédio 

Boys, Bunnyranch), Pedro Serra (baixo, ex-Ruby Ann & The Boppin’ Boozers) e Boz Boorer (guitarra, órgão, 

guitarrista, compositor e director musical de Morrissey). O projecto mistura influências do hillbilly e do country, 

do punk-rock e do country e do rock e blues. É, acima de tudo, uma banda de amigos. O nome da banda 

esclarece os eixos em que os Tiguana Bibles se movem: a voluptuosidade interdita e perturbadora da fronteira 

México – Estados Unidos da América, pois foi por aí que nasceram uns pequenos livros clandestinos de banda 

desenhada erótica, populares nos EUA entre os anos 20 e 60. Discografia: Child of the Moon, EP, Optimus 

Discos, 2009; Novos Talentos Fnac, CD, Fnac, 2008.

Fontes:
http://www.myspace.com/tiguanabibles
POIARES, Marta (2009) – Tijuana Bibles. Rua de Baixo [em linha]. Visuais & Barulhos. Edição Nº46, Julho, 2009. 



238

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Disponível em http://www.ruadebaixo.com/tiguana-bibles-4.html. [Consult. 19 Agost. 2009].
JERÓNIMO, Ricardo (2009) – Tiguana Bibles. A ténue linha entre o sagrado e o profano. Rua de Baixo [em 
linha]. Reports. Edição Nº42, Março, 2009. Disponível em http://www.ruadebaixo.com/tiguana-bibles-2.html. 
[Consult. 19 Agost. 2009].

Tilt 
(Porto; 1979 - 1982)

Grupo nascido no Porto em 1979. Praticantes de uma sonoridade new wave, onde se podiam detectar traços 

daquilo a que se designou apelidar de powerpop, os Tilt eram formados por Aníbal Ferreira (voz), Jorginho 

(bateria), João Antero (guitarra solo), Paulo Melo (teclas), Mário Luis (guitarra ritmo) e Luís Filipe (guitarra 

baixo). Editaram 3 singles ao longo da sua existência e um Mini LP. Tendo sobrevivido até 1982, um pouco à 

margem do fenómeno do boom comercial, com este movimento partilharam algumas características, tendo 

actuado um pouco por todo o Portugal, desde concertos dados em Juntas de Freguesia até festas de aldeia. 

Revelaram inicialmente capacidade para construir bons temas, rápidos que baste, pop por definição. A fraca 

produção dos singles “Bolinhas de Sabão” e “Só Quero o Rock” também ajudou a definir o som da banda, 

caracterizado em certa medida por algumas influências vindas do punk inglês. Depois foram-se aperfeiçoando 

e produzindo, perdendo garra. Disocgrafia: Só Quero o Rock (7”Single, Roda/Vadeca, 1981); Bolinhas de 

Sabão (7”Single, Roda/Vadeca, 1981); Play Boy (7”Single, Materfonis, 1982); Ideias (MLP, Discossete, 1982). 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/10/tilt.html

Toast 
(Barreiro; 1995 – 1999)

Da fornada de bandas surgidas em 1996, os Toast foram uma das mais perseverantes, tendo sido 

reconhecidamente apadrinhada pela editora Bee Keeper, que lhes editou um trabalho de longa duração com 

a colaboração de João Paulo Feliciano e Rafael Toral. O seu som podia ser caracterizado por um pop rock com 

nítidas influências de Sonic Youth, Pavement ou Dinosaur Jr, bandas que à época eram os ícones da juventude 

que se reclamava como alternativa. Oriundos do Barreiro e nascidos em 1995, os Toast eram constituídos 

por Pedro Nuno (voz, guitarra), Nuno Miguel (bateria), Miguel Amaral (guitarra) e Filipe Miguel (baixo, voz). 

Praticavam inicialmente um som mais pesado, tendo, inclusive, um outro vocalista (Miguel) que entretanto 

abandonará o projecto em inícios de 1996. Esse facto obrigou os restantes membros do grupo a repensar o 

projecto e a sua desejada sonoridade. O facto de terem entrado em estúdio com um orçamento extremamente 

limitado, obrigou-os a gravar tudo quase em tempo real. A sonoridade suja patenteada deriva, em certa 

medida, desse facto o que nos faz pensar se, à excepção de mega projectos com budget ilimitado, muitas 

vezes a opção pelo chamado low-fi não derivaria de limitações do género. Consideravam ser uma banda de 

rock alternativo que, para além de ouvir Rollins Band ou projectos na área do grunge, desejava ser mais pop, 

melódica e “low-fi”. Discografia: Toast (Tape, Bee Keeper, 1995); Try Me (CD, Milkshake/Bee Keeper, 1997); 

From 21st Century (7”Single, Low Fly Records, 1997); Compilações: Teenagers From Outer Space (LP, Bee 

Keeper, 1995); Supermarket Music (CD, Bee Keeper, 1996); Garagem (CD, Garagem Records, 1996); Noise 

Sessions (CD, Garagem Records, 1997); Cais do Rock Vol.2 (CD, Low Fly Records, 1998); Cais do Rock Vol.3 

(CD, Low Fly Records, 1999); Interferências (CD, Gerador, 1999).
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Fonte: http://underrrreview.blogspot.com/2009/10/toast.html segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/toasttryme
http://underrrreview.blogspot.com/2009/10/toast.html
http://a-trompa.net/outras-compras/outras-comprastry-me-toast

Träume 
(Guimarães e Leiria; 2000 -)

Os Träume surgem durante o ano de 2000, constituídos por Nuno Cruz (ex-Anguish, Long Lost Realm, 

Karnnos, Murder Is Fun) e Paulo Martins (ex-Anomeos, Restos Mortais de Isabel, As Flores da Náusea, Sangre 

Cavallum, Oktober Black). Tendo dupla sede, tanto em Guimarães como Leiria, os seus ensaios e gravações 

irão ter lugar em ambas cidades, tendo que se limitar aos períodos de férias de cada um dos respectivos 

elementos. Apesar dessas limitações, começam, logo desde os seus primeiros passos, a registar as primeiras 

demos, utilizando uma variedade de instrumentos que ia desde as guitarras, aos sintetizadores, da viola ao 

baixo e percussões, passando pelo recurso a samplers improvisados e a variadas fontes de ruído, além das 

vocalizações, que estavam a cargo de ambos. O grupo pretendia criar temas que se inserissem na corrente 

europeísta exploratória que emanou de bandas como os Neu!, Can, Pink Floyd dos primórdios. O krautrock 

não estaria longe, mas não se pretendia esgotar a nascente nessa faceta. Só em 2008, aquando da compilação 

da maior parte das gravações num CDR a que se designou chamar “Who Believes In Better Days?”, para o 

blogue “Mehr Licht! Unbound” é que se pôde ouvir o som dos Träume na sua essência. Durante o ano de 

2009, o CDR é novamente disponibilizado por via digital, através do blogue “Portugal Underground”. O 

disco abraça sonoridades não distantes do apocalytic/dark folk, mas também passa pelo ritual, experimental e 

industrial, tendo sempre presentes o neo-classissismo ou as músicas de carácter tradicional como referências 

(mais ou menos notórias), passando ainda pela dark wave, num contemplar de várias tonalidades de negritude 

para uma música introspectiva e de líricas transpirantes de segredos sussurrados. Quanto aos seus elementos, 

o Nuno Cruz abandonou a cena musical, enquanto Paulo Martins irá formar os Archétypo 120. Discografia: 

Who Believes In Better Days? (CDR, Edição de Autor, 2008).

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
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Três Tristes Tigres 
(Porto; 1992 - 2005)

Desde 1987, que Ana Deus trabalhava e colaborava com a poetisa Regina Guimarães na autoria de canções para 

teatro e vídeo. A teclista Paula Sousa (ex-Repórter Estrábico) acaba por entrar numa fase mais avançada. Em 

1992 está definida a primeira formação do grupo. O primeiro álbum dos Três Tristes Tigres, “Partes Sensíveis” 

é editado em 1993. A popularidade do tema “O Mundo A Meus Pés” leva a que as edições posteriores do 

disco tivessem na capa uma imagem de Ana Deus retirada do teledisco desse tema. Desde o início, o grupo 

assume-se como uma lufada de ar fresco dentro do panorama musical pop do país que ficou marcado nos 

anos 90 por uma certa estagnação. Ainda em 1993, o grupo participa no disco de homenagem a António 

Variações com “Anjinho da Guarda”. Alexandre Soares, que colaborara na gravação de “Anjinho da Guarda”, 

entra para o grupo.

Fonte: http://ritacarmo.blogspot.com/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Já com Alexandre Soares, começam a preparar o segundo conjunto de originais que viria a ser editado em 

1996: “Guia Espiritual”. Este Álbum foi objecto de uma grande aclamação por parte da crítica e da imprensa, 

tendo recebido o prémio Blitz para o Melhor Álbum Nacional do Ano e o projecto levou ainda o prémio de 

Melhor Grupo Nacional. No final de 1998 é editado o seu terceiro álbum, “Comum”. Este incluía o tema 

“Falta (forma)”, com a participação de Manuela Azevedo dos Clã. Nesta altura, passam a contar ao vivo 

com João Pedro Coimbra (bateria, percussão) e Pedro Moura (programações). Em 1999 é apresentado em 

Lisboa e no Porto o espectáculo “Fera Consentida” baseado num texto de Maria Gabriela Llansol. Também 

em 2000 é apresentado no Auditório Carlos Alberto o espectáculo “KITCHnet” de Ana Deus com textos de 



241

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Regina Guimarães. Em 2001 é editada a compilação “Visita de Estudo” com temas de todos os álbuns, o tema 

“Anjinho da Guarda” e o tema “Coisas Azuis”, concebido para o espectáculo “Ferida Consentida”, uma nova 

versão de “Subida aos Céus” e uma remistura de J.P. Coimbra para “O Mundo A Meus Pés”. Alexandre Soares 

é o autor da banda sonora do filme “Ganhar a Vida” de João Canijo. No filme pode ser ouvido o tema “Fome 

de Femme” dos Três Tristes Tigres.

Fonte: http://cotonete.clix.pt/artistas/fotografias.aspx?id=2605 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://mp2000.no.sapo.pt/curios.htm#tj
http://www.myspace.com/tttespace
http://www.myspace.com/anadeus
http://www.myspace.com/paulasousa
http://www.myspace.com/jpcoimbra
http://www.myspace.com/mesapt
http://www.myspace.com/caesaoscir

Tropa Macaca 
(Santo Tirso; 2004 -)

Duo composto por Joana da Conceição e André Abel (Aquaparque), os Tropa Macaca situam-se 

algures entre o noise e o experimental . Depois de “Marfim” (Ruby Red, 2007), e com o 7” “Fazer 

Chuva/Fazer Sol” (Rafflesia) já editado em 2009, o grupo editou recentemente o vinil LP “Sensação 

do Princípio”.

Fontes:
http://www.myspace.com/tropamacaca
http://tropamacaca.com/
http://www.siltbreeze.com/
http://a-trompa.net/novidades/sensacao-do-principio-tropa-macaca?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ATrompa+%28A+Trompa%29
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Turbojunkie 
(Vila do Conde; 1992-2000)

Banda de Vila do Conde formada pelos irmãos Simão, Paulo e Domingos Praça. Tinham feito parte dos Ulisses 

Covarde e os Heróis. Em 1995 lançam o álbum “Junkie For Sale”. Dois anos depois é editado “Used” onde 

contaram com a participação da cantora Viviane numa versão de “Bonnie & Clyde” de Serge Gainsbourg. A 

caixa “Three, Two, One”, lançada em 1998, inclui os dois primeiros discos da banda e “Junkie Radio Sessions”, 

registo gravado ao vivo na Antena 3 com três temas originais (“Nameless”, “Free as a Fucking Bird” e “Eye 

Believe”), as versões de “Tomorrow Never Knows” dos Beatles e de “She´s So Fine” de Jimmy Hendrix e uma 

faixa multimédia com o teledisco de “Switch On” (menção honrosa no II Ovarvideo). Em 2000 é editado o 

álbum “”. Os maiores sucessos do disco foram “Happy” e “Sun In My Face”. Discografia: Junkie For Sale (Cd-

Numérica-1995); Used (CD-Numérica-1997); Junkie Radio Sessions (Cd-Numérica-1998); Turbojunkie (Cd-Big 

Thing-2000). Compilações: 1992 - Distorção Caleidoscópica - Para-Exciter Dreams; 1995-RITUAL I - You Can’t 

Always Get What You Want; 1995-Ao Vivo No Johnny Guitar Em 1994 - Last Of The Lonesome Cowboy; 

1996-República Das Bananas - Sweet Jane; 1997-Ritual Video Clips ‘97 - Switch On (video); 1998-Ao Vivo Na 

Antena 3 - Switch On/Bonnie & Clyde. 

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/2009/08/turbo-junkie.html
http://mp2000.no.sapo.pt/tj.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turbo_Junkie
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Varuna 
(Porto; 2006 -)

Banda formada por João André (voz e baixo); Ricardo Cavalera (guitarra e coros); Daniel Santos (guitarra); 

Guilherme Piedade (bateria e coros); Cláudio Souto (teclados e voz). Já contaram com a participação de 

vários músicos neste projecto como sendo Vidal (Blind Zero/Jorge Palma) Cláudio Souto (Pedro Abrunhosa & 

Bandemónio) André Indiana entre outros. O som é uma mistura de pop-punk com indie e grounge. 

Fonte: http://www.myspace.com/varunamusic segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:

http://a-trompa.net/sensacoes/sensacoesvaruna-em-5-sentidos-1/ http://www.myspace.com/varunamusic

Veados com Fome 
(Santo Tirso; 2005 - 2007) 

Grupo de rock experimental composto pelo Sr. Ferreira (bateria), pelo Sr. Gonçalves (guitarra) e pelo Sr. Pinto 

(guitarra). Resultam do fracasso de outras bandas como os Minimal Experimental Animal!, 1984 e dAnCE 

DAMage e optam por não seguir nenhuma orientação definida e por não criar compromissos. Preferem fazer 

música pelo prazer que tal lhes confere, explorando criatividades que geram um som forte e cru. Apesar 

do curto período de existência, fazem parte do seu percurso várias actuações ao vivo, sobretudo no Porto e 

arredores, bem como três CD-R’s de edição própria e dois EP’s – “NA” e “Veados com Fome” (2006), revelando 

este último uma maior solidez e, simultaneamente, mais ousadia.
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Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_ck9kVikc8eA/S0zXiwnmNOI/AAAAAAAABmY/aVw2DcRxx_4/s320/veados_com_fome3.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.bodyspace.net/entrevistas.php?ent_id=73
http://www.bodyspace.net/album.php?album_id=828
http://bdophn.com.sapo.pt/lovers/edicoes.htm

Victor Gomes 
(Moçambique; 1940 -2007)

Foi em Moçambique que Vítor Gomes despertou para a fama nos anos 50 na sequência de vencer um 

concurso do Rádio Clube destinado à descoberta de novos valores. Rapidamente se transforma numa estrela. 

Posteriormente vai para Lisboa onde se junta a quatro músicos da Trafaria (três guitarristas e um baterista) com 

quem forma os célebres Gatos Negros. O som caracterizava-se pelo rock e twist. Posteriormente conhece Nicky 

Honey, uma sul-africana de origem holandesa, com quem forma um duo até 1972. 

Fonte: http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=172314261&albumID=152638&imageID=415104 segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0
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Fontes:
http://www.myspace.com/victorgomes
http://underrrreview.blogspot.com/

Vítor Rua
(Porto; 1962 -) 

Compositor, músico, produtor, videasta e ilustrador, Vítor Rua é um artista de referência no panorama português. 

Em 1980, forma o Grupo Novo Rock (GNR) e dois anos depois, juntamente com Jorge Lima Barreto, cria os 

TELECTU. Intérpretes como Daniel Kientzy, John Tilbury, Frank Abbinanti, Peter Bowman, Kathryn Bennetts, 

Giancarlo Schiaffini, Ana Ester Neves, gravaram e/ ou executaram obras suas em concertos e festivais nacionais 

e internacionais. 

Fontes:
http://www.myspace.com/vrua
http://underrrreview.blogspot.com/

Voodoo Dolls 
(Coimbra; 1994 - 1988) 

Quinteto de Coimbra formado em 1994 exclusivamente por membros do sexo feminino e que praticava uma 

sonoridade entre o psychobilly e o punk rock. Nunca editaram nada comercialmente com maior exposição que 

um EP intitulado “Feeling Kinky” pela Deep Dark Jungle Records. A banda era inicialmente de cinco elementos: 

Nó (voz), Sandra (voz), Marta (baixo), Susana (aka Baby Bomb, bateria) e Cristina (guitarra solo, ex-M’As Foice), 

passando depois para seis com a entrada de Ana (guitarra ritmo). 
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Fonte: http://www.mat.uc.pt/~rps/concerto_vd/vd_all.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://a-trompa.net/cassete/cassetefeijao-freud-e-voodoo-dolls
http://playontape.blogspot.com/

http://www.ruadebaixo.com/made-portugal-3.html



W



249

 Culturas Urbanas e Modos de Vida Juvenis: 
 Cenários, sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa (2005-2009) 

Doutoramento em Sociologia 

Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Waste Disposal Machine 
(Tomar - Torres Novas; 2007 - )

Projecto composto por João M. Gonçalves (vozes, textos e programações), Miguel Silva (guitarras e 

programações), Hugo Santos (baixo e programações) e Victor Silva (percussões e programações). Em Março 

de 2009, lançam o seu primeiro álbum “Interference”, depois da participação em várias compilações e do 

lançamento de três CD-R. Trata-se de um projecto de pendor electrónico que assenta num forte trabalho 

de programações, onde subjaz uma ambiência industrial, dura, pesada com interferências de psicadelismo. 

Discografia: “Interference” - Waste Disposal Machine (Thisco, 2008).

Fonte: http://a-trompa.net/novidades/novidadesinterference-waste-disposal-machine segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes: 
www.wdm-web.com
www.wastediposalmachine.blogspot.com
www.thisco.net
DINIS, Rui (2009) – Olhares. ”Interference” - Waste Disposal Machine. A Trompa. [em linha]. 05 Mar 2009. 
Disponível em http://a-trompa.net/olhares/olharesinterference-waste-disposal-machine. [Consult. 5 Abril 
2009]. 
DINIS, Rui (2008) – Novidades. ”Interference” - Waste Disposal Machine. A Trompa. [em linha]. 31 Out. 2008. 
Disponível em http://a-trompa.net/novidades/novidadesinterference-waste-disposal-machine. [Consult. 5 Abril 
2009]. 
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Wraygunn
(Coimbra; 2000 -)

Grupo de rock e blues formado por Paulo Furtado (voz e guitarra), Raquel Ralha (voz), Selma Uamusse (voz), 

Sérgio Cardoso (baixo), Francisco Correia (sampler, gira-discos), Pedro Pinto (bateria) e João Doce (percussão). 

Caracterizam-se por uma forte e marcante presença em palco, sempre pautada pela energia e irreverência. A 

sua discografia é já constituída por quatro álbuns: “Amateur” (2000), “Soul Jam” (2001), “Ecclesiastes 1.11” 

(2004) e “Sangri-la” (2007), para além da edição especial deste ano de “A Wraygunn Double Joint”, composta 

pelos dois mais recentes álbuns, o último em vinil. Do seu percurso constam já vários espectáculos ao vivo, 

sendo um dos mais recentes e emblemáticos a actuação no Festival de Paredes de Coura, no qual encerraram 

a terceira noite do festival.

Fonte: http://www.dominiodeuses.org/fotos/wraygunn.jpg segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.wraygunn.com/
http://www.myspace.com/wraygunn
http://pt.wikipedia.org/wiki/WrayGunn
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Xutos & Pontapés 
(1978 -)

Começaram por se chamar Delirium Tremens e Beijinhos e Parabéns. O primeiro ensaio a sério ocorreu no 

dia 22 de Dezembro de 1978. A estreia ao vivo ocorreu no dia 13 de Janeiro de 1979, já com o nome Xutos 

e Pontapés Rock’n’Roll Band, aquando da comemoração dos “25 Anos do Rock and Roll”. Os elementos 

da banda são Tim (voz, baixo), Francis (guitarra), Zé Pedro (guitarra) e Kalú (bateria). São uma das principais 

bandas portuguesas. Já tocaram com bandas como Rolling Stones e contam com uma discografia vasta. Em 

2004 os elementos do grupo recebem a Ordem de Mérito concedida pelo Presidente Jorge Sampaio.

Fonte: http://www.lastfm.com.br/music/Xutos%2B%2526%2BPontap%25C3%25A9s segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/xutosepontapes
http://www.xutos.pt/
http://www.lastfm.com.br/music/Xutos%2B%2526%2BPontap%25C3%25A9s

X-Wife 
(Porto; 2002 -)

Banda de João Vieira (aka DJ Kitten, voz, guitarra), Rui Maia (sintetizadores, bateria, drum machine) e Fernando 

Sousa (baixo).O primeiro registo é o EP “Rockin’Rio”. Apresentam uma sonoridade electro punk alternativo. Em 

2004 editaram o álbum de estreia “Feeding The Machine”. São influenciados por bandas como The Strokes.

Discografia: Rockin Rio (MCD, Nortesul, 2003); Feeding The Machine (CD, Nortesul, 2003); Feeding The 

Machine (LP, Lux Records, 2003); Fall (MCD, Nortesul, 2004); Side-Effects (CD, Nortesul, 2006); On The Radio 

(7”Single, Rastilho, 2008); Are You Ready For The Blackout? (CD, VC, 2008); Compilações: Divergências.com 

(CD, Independent Records, 2004); Portugal: A New Sound Portrait (CD, N Records, 2005).
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Fonte: MUSICULT_2005 | 2009

Fontes:
http://underrrreview.blogspot.com/
http://www.myspace.com/xwiferocks

Fonte: MUSICULT_2005 | 2009
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Zella 
(Seixal; 2003 -)

Concebidos em 2003 por Pedro Almeida (bateria), Rui Rosa (baixo), João Menor (guitarra) e Paulo Figueiredo 

(guitarra). Numa abordagem ao rock instrumental com elementos psicadélicos e sónicos traduziram-se assim 

os primeiros temas idealizados pelos Zella. As dificuldades em encontrar alguém que desse corpo e voz as suas 

composições, levaram a que a banda assumisse o projecto como instrumental. No final de 2006, o quarteto 

entra em estúdio para gravar alguns temas de apresentação e quando já nada o fazia prever, Tóbel, vocalista 

que já havia colaborado com Pedro Almeida nos extintos Slamo, decide aceitar o convite deste para se juntar 

aos Zella. Estreiam-se ao vivo em Março de 2008 no Tambor Q Fala (Seixal), perante uma lotação quase 

esgotada e com um balanço final francamente positivo. Em Julho de 2008, divergências inerentes à orientação 

artística dos Zella culminam no abandono de Tóbel. Os restantes elementos da banda decidem parar por uns 

tempos de forma a repensar o futuro do projecto. Porém, em Agosto desse ano, o grupo regressa novamente 

ao formato instrumental e com um novo elemento, Suzy Silva (projeccionista). Participam entretanto em alguns 

concursos entre os quais o RRW, organizado pela Worten, no qual obtêm o 7º lugar. Em Outubro de 2008 

lançam através da edição de autor o primeiro registo oficial da banda, um EP homónimo com 4 temas gravado 

e misturado por Ricardo Mealha nos SoundProbe Studios. É com este EP que desenvolvem o processo criativo 

de desmistificação da personagem criada pelos próprios e na qual se centram para o trabalho visual das 

apresentações ao vivo com a colaboração da artista plástica Suzy Silva. No final do ano de 2008 a editora 

californiana Poison Tree demonstrou interesse em trabalhar com o projecto e assinam um contrato para a 

distribuição digital do EP. DISCOGRAFIA: Zella (MCD, Edição de Autor, 2008)

Fonte: http://www.myspace.com/zellaband  segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:
http://www.myspace.com/zellaband
http://a-trompa.net/novos-sons/novos-sonszella
http://a-trompa.net/novidades/novidadeszella-zella
http://a-trompa.net/termometro/termometronovembro-2008
BOURBONESE (2009) - Zella. Under Review. [Em linha]. 04/10/2009. Disponível em: http://underrrreview.
blogspot.com/2009/10/zella.html. [Consult. 30 de Outubro. 2009].
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Zero (The Song Experience - 

primeira designação dos Zero) 
(Porto; 1991 - 1994)

A música pop, cantada em inglês e destinada ao mercado internacional, foi a linha orientadora dos Zero, 

um projecto liderado por João Loureiro, que juntamente com João Ferraz e Rui Fernandes, pretendeu dar 

continuidade ao grupo que entretanto terminara, os Ban. A entrada de Alexandre Soares, um ex-elemento 

dos GNR, fechou a formação. Os Zero iniciaram contactos a nível internacional com vista à desejada 

internacionalização. A assinatura de um contrato com a editora Sony Music antecedeu a mudança em definitivo 

para o nome Zero e para o uso da língua de Camões. O Verão de 92 ficou marcado pela viagem da formação 

até Inglaterra, onde contou com a produção de Daniel Lazerus, e com a colaboração de alguns músicos 

britânicos, como Ged Lynch, Gary Wallis ou Steve Pearce, para o seu primeiro álbum. O registo não obteve 

uma recepção significativa quer junto dos críticos, quer do público e só mesmo a faixa “Mil Polaroids” cativou 

de alguma forma os ouvintes e os DJ das rádios. Os Zero foram então, e aos poucos, perdendo a colaboração 

de Alexandre Soares, que preferiu integrar-se nos Três Tristes Tigres.

Discografia: Zero (LP, Sony, 1992); Tudo ou Nada (7”Single, Sony, 1992); Tudo ou Nada (12”Maxi, Sony, 1992); 

Tudo ou Nada (MCD, Sony, 1992); Mil Polaroids (12”Maxi, Sony, 1992); Safiras (12”Maxi, Sony, 1992); 

Fontes:
PIRES, António (1993) - Lições de Psicadelismo. Blitz. Nº437. 16 de Março de 1993. 
BOURBONESE (2009) - Zero (The Song Experience. Under Review. Em linha]. 20/09/2009. Disponível em: http://
underrrreview.blogspot.com/2009/09/zero-song-experience.html. [Consult. 30 de Setembro. 2009].

Zen 
(Porto; 1996 – 2005)

Banda composta por Rui S. (voz); Deus Loura (guitarra), André H. (bateria) e Miguel B. (baixo). Em 1998 editam 

“The Privilege of Making the Wrong Choice”, gravado em Vigo e masterizado em Nova Iorque. Em 1999 

fazem um concerto no Hard Rock, Porto, que acabou por ser editado em CD em 2000. Nesta altura Jorge 

Coelho que tinha sido a causa de alguma instabilidade sai da banda sendo substituido por Deus Loura. Rui 

Silva abandona o projecto em Outubro de 2002 e é substituido por João Fino. Em 2004 editam o seu segundo 

album “Rules, Jewels, Fools”. 

Fonte: http://a-trompa.net/sem-categoria/recordacoeshard-club-7-de-dezembro-de-1999-zen/ segundo licença CC-BY-NC-ND 2.0

Fontes:    http://a-trompa.net/sem-categoria/recordacoeshard-club-7-de-dezembro-de-1999-zen/


