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Quando escolhemos o tema para esta edição da 
Lusitânia, o desafio principal foi como compaginar a 
quantidade comparativamente reduzida em número de 
mulheres na indústria rock portuguesa com a qualidade 
abundante que trazem a esta. Mais, como transmitir 
fielmente aquilo que lutaram e passaram para chegar 
até aqui? 
 
Ou é esse um tema ultrapassado e é mais importante 
perceber que ideias trazem para ultrapassar os desafios 
que todos, independentemente do género, cor ou 
religião, temos hoje em dia? 
 
No final, a solução foi relativamente simples, construir 
toda esta edição que vocês têm nas mãos no feminino. 
 
Desde este editorial, e passando pela capa, textos, 
grafismo e novas bandas, a revista que estão a ler foi 
escrita por mulheres talentosas. Que nos contam pelas 
suas próprias palavras como se veem neste mundo. 
Falam-nos das suas dúvidas, desejos e vontades. E de 
como vão conseguir tudo aquilo a que se propõem. 
 
Uma última palavra de agradecimento a todas as 
colaboradoras desta edição que tiraram um bocadinho 
do seu dia-a-dia para partilhar connosco as suas ideias e 
experiências. Sem qualquer uma de vós esta edição não 
estaria completa. Obrigada. 
 
Resta-me desejar-vos umas Boas Festas e um Feliz 2021 
cheio de música. 
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Helena Granjo 

FOTÓGRAFA (FREELANCER) 

 

 
© André Henriques 

 
QUEM CORRE POR GOSTO NÃO CANSA 

 
A música sempre esteve lá, quase como o 
dizer do matrimónio, no melhor e no 
pior... É algo que me acompanha desde 
sempre e faz parte de mim, por isso não é 
espanto nenhum que há cerca de 12 anos a 
unisse a outro enamoramento do meu ser, 
a fotografia… 
 
Ia a concertos de bandas que gostava, de 
amigos que tinham o seu grupo e, na 

altura, já via alguns fotógrafos no fosso e 
pensava que adoraria fazer o mesmo e 
sentir um concerto não só em termos 
sonoros, mas também em termos visuais. 
Passado algum tempo comprei uma 
câmara, longe de ser algo que se 
aproximasse do profissional, e comecei a 
fotografar. Nesse ano até cheguei a estar 
em reportagem no Rock In Rio com o 
pessoal a olhar para mim de lado a pensar 
o que é que eu estava ali a fazer com aquele 
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trambolho nas mãos. Mas isso não me 
intimidou, sempre pensei que tinha de 
começar por algum lado e, desde que 
respeitasse o espaço onde estava e os 
colegas que estavam a trabalhar, teria todo 
o direito de estar naquele local tão 
próximo dos artistas como qualquer um 
com credencial. E assim começou… 
 
12 anos se passaram e, neste tempo cresci e 
aprendi com todos os que trilharam, este 
caminho tão unido à música, e o melhor 
de tudo, além de ter progredido no meu 
material e no meu saber autodidata, foram 
as relações que se estabeleceram com 
colegas jornalistas e fotógrafos, com 
bandas, com promotores, com equipas por 
detrás de tantos espetáculos, com editoras 
e, claro, com o público. 
 
A fotografia de concertos já me trouxe 
experiências incríveis e deu-me a 
conhecer pessoas excecionais, algumas 
que lutam para que possamos assistir às 
nossas bandas preferidas, ou descobrir 
novos grupos ausentes nas rádios mais 
conhecidas, muitas vezes indiferentes ao 
que se faz num contexto mais alternativo. 
Essa luta nunca é fácil quando decidimos 
enveredar por sonoridades 
aparentemente estranhas ao comum dos 
mortais, mas que para nós tanto sentido 
fazem. Uma luta partilhada também pelos 
músicos, que nunca podem almejar a ser a 
verdadeiras rockstars e viver dos seus 
discos num país muitas vezes vendido ao 
parolo e ao lugar-comum. 

 
Mas, se há algo que caracteriza esta luta é 
o adágio, quem corre por gosto não cansa 
e, apesar das dificuldades naturais de se 
querer investir em géneros musicais não 
próximos de algo como o fado, pop e 
outros géneros que nem vale a pena 
mencionar. Estas pessoas não desistem e 
investem o seu, muitas vezes escasso, 
dinheiro e tempo precioso a planear por 
exemplo festivais de metal. E que fazem 
mexer, imagine-se, toda uma aldeia ou 
vila, a trazer bandas cujo nome 
pronunciado ao teu colega de trabalho fá-
lo pensar que estás possuído a falar em 
várias línguas e que és um sério candidato 
a um exorcismo, e ainda a combinar 
ensaios semanais como se de uma ida à 
missa se tratasse para preparar aquele 
álbum que ainda não se sabe bem se terá 
apoios para ser editado ou não. 
 
Apesar das dificuldades, continua-se 
porque há coisas não palpáveis que 
preenchem quem está nestes 
movimentos, as experiências, as partilhas, 
as pessoas. É essencial para a nossa 
sanidade mental estarmos envolvidos em 
arte e todos os seus filamentos nervosos, 
porque essa arte preenche o vazio que 
muitas vezes a humanidade nos traz. 
 
Agora que estamos em pandemia, 
sentimos a ausência dessa partilha, a 
ausência da música, da arte, da cultura, 
contextos com ainda mais áridas 
dificuldades do que antes, com artistas, 
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promotores, donos de espaços, roadies, 
técnicos a não saberem como há-de ser o 
dia de amanhã, e é impressionante ver por 
aqui e por ali movimentos solidários que 
tentam de alguma forma aligeirar os 
efeitos de uma crise num país já de si 
muito complicado, porque do Estado, 
aquele que devia assegurar o bem-estar 
dos seus cidadãos, já pouco ou nada se 
espera. 
 
Aqui se vai vendo aquela união que às 
vezes ouço, que amigos meus mais 
oldschool dizem que se perdeu no tempo, 
malta a contribuir com discos, t-shirts, 
fotografias, tatuagens para serem 
leiloados, e para ajudar espaços em risco 
de encerramento eterno, bandas e editoras 

a gravarem discos cuja venda reverte para 
esses espaços, pessoas que não querem o 
dinheiro de bilhetes devolvido porque 
querem que aquela promotora continue 
com o seu trabalho, ou streaming de 
concertos para donativos conscientes. É 
só procurar no Facebook, e se quisermos 
ajudar há sempre uma forma. 
 
Espero que este espírito de união e 
solidariedade seja das coisas positivas que 
fiquem desta cinzenta pandemia, que nos 
apoiemos mais uns aos outros, os nossos 
artistas, os nossos espaços de eleição, seja 
a comprar álbuns ou bilhetes, a valorizar o 
trabalho artístico de uma banda que vai 
tocar a algum lado ou de um fotógrafo que 
cobre todo um festival. 

 
 
WWW.FACEBOOK.COM/HELENA.GRANJO 
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Joana Longobardi 

BAIXISTA (MÃO MORTA) 

 

 
© Joana Saramago 

 
Sou a Joana Longobardi, baixista dos Mão 
Morta desde 2000. A minha formação no 
âmbito da música começou por ser com o 
piano, mas sempre me senti atraída pelos 
sons graves e especialmente pelo toque 
direto nas cordas dos instrumentos 
musicais. Mais tarde foi o contrabaixo que 

escolhi como instrumento para estudar no 
Conservatório de Música de Coimbra 
onde tive como professor, Alexander 
Ioffe. 
 
Tinha entrado recentemente como 
baixista nas Voodoo Dolls, uma banda 
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exclusivamente feminina de Coimbra, a 
minha cidade natal, quando fui 
contactada pelos Mão Morta. Foi com as 
Voodoo Dolls que me apresentei em 
concerto pela primeira vez na vida, no 
Festival Paredes de Coura nesse mesmo 
ano. Tive a sorte dos Mão Morta naquela 
altura estarem a procurar especificamente 
uma mulher como baixista para a banda e 
o meu contacto lhes ter sido sugerido. 
Assim como outras baixistas, fiz com os 
Mão Morta um ensaio/casting, mas nessa 
altura escolheram para baixista a Marta 
Abreu. 
Meses mais tarde os Mão Morta voltaram 
a procurar-me e foi após o primeiro 
concerto com eles e segundo da minha 
vida, que decidiram integrar-me na banda. 
Eu já admirava os Mão Morta, todo o 
espírito inerente, a postura e identidade 
musical que envolvia a banda... Senti-me 
extremamente feliz, nem acreditava bem 
no que me estava a acontecer, uma 
oportunidade única de viver e fazer parte 
de todo este contexto vivido em grupo que 
me fez abrir os horizontes e me sentir 
sempre a aprender e a ter novos desafios. 
 
O que mais me incentiva e atrai é a 
diversidade artística abordada nos Mão 
Morta nos diversos estilos musicais 
utilizados e combinados entre si, e a sua 
transposição para os contextos de 
espetáculo, sempre diferentes, por vezes 
imprevisíveis onde sinto o espírito de 
grupo um por todos, todos por um e que 
enquanto participante ativa tive das 

melhores sensações e emoções da minha 
vida. Sinto também a equipa técnica que 
nos acompanha como parte da família que 
faz tudo acontecer. 
 
Foi também com os Mão Morta que tive as 
minhas primeiras experiências de 
gravação em estúdio, um mundo 
completamente novo para mim. Para além 
das experiências partilhadas no contexto 
musical, outro aspeto que particularmente 
me dá prazer é sem dúvida o convívio em 
grupo, as viagens pelo país e estrangeiro 
feitas em conjunto, o convívio com outras 
bandas; todos estes momentos são 
inesquecíveis. 
 
Nunca, por ser mulher, senti algum tipo de 
comportamento ou juízo de valor 
inapropriado por parte das pessoas que 
trabalharam comigo até hoje. Sempre me 
senti bem acolhida, respeitada e 
acarinhada em todos os contextos ligados 
à minha experiência no meio artístico 
musical e também, quando em 
cumplicidade com outras áreas artísticas 
no âmbito da preparação e concretização 
de vários projetos e espetáculos. 
 
Viver exclusivamente da música sempre 
foi algo que não aconteceu nos Mão 
Morta, mas de certa forma isso deu asas 
para uma maior liberdade e identidade 
criativa tomar lugar. 
 

 
WWW.MAO-MORTA.ORG 

 
  

http://www.mao-morta.org/
http://www.mao-morta.org/
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Joana Marçal Carriço 

FOTÓGRAFA (SFTD) 

 

 
 
A minha paixão pela fotografia de 
concertos começa em 1993, quando 
recortava as fotografias dos Metallica, 
para colar nos cadernos da escola, tiradas 
pela Cameraman Metálico. Naquela 
altura, lembro-me de pensar, também eu 
quero um dia fazer isto, longe de pensar 
que algum dia teria essa oportunidade. 
 
Essa oportunidade surge com a SFTD, 
estávamos no ano de 2011, quando pela 
primeira vez, fotografei na Marinha 
Grande os nacionais Miss Lava. Foi nesse 
dia que tive a certeza que queria continuar 
a fazê-lo; desde aí o bichinho pela 
fotografia de concertos nunca mais parou 

de crescer. Se há banda que nunca irei 
esquecer-me serão definitivamente eles. 
 
Sou grata à SFTD por desde 2011 acreditar 
e confiar no meu trabalho, mesmo quando 
muitas das vezes, ao longo destes anos, os 
trabalhos apresentados corriam tão mal 
que eu nem sequer queria publicar as 
fotos. Por insistência de ambas as partes e 
pela concretização de um objetivo 
comum, fizeram com que me dedicasse 
cada vez mais à aprendizagem da técnica 
de fotografia e da edição de imagem, 
caminho esse, que ainda tenho muito que 
percorrer. Se não fosse a SFTD, 
definitivamente não teria a experiência 
que hoje tenho, nem teria conseguido 
manter vivo este meu sonho de continuar 
a fotografar concertos. 
 
Fotografar concertos de Heavy Metal, não 
é definitivamente uma tarefa fácil, desde 
pouca luz, variantes de luz, movimentos 
constantes, imprevisibilidades, entre 
tantas outras condicionantes, mas, talvez 
sejam essas dificuldades que acabam por 
tornar esta atividade tão aliciante. A 
energia em palco, a energia do público, as 
expressões dos artistas, o corpse paint, os 
cabelos no ar, as poses dos guitarristas, a 
garra e agressividade dos vocalista e das 
vocalistas, as expressões teatrais de 
algumas bandas, fazem com que a minha 
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paixão pela fotografia de concertos seja 
mais virada para o Heavy Metal pelo 
carácter único dessa transmissão de 
energia. 
 
Nem sempre existem as melhores 
condições para se trabalhar, sejam elas 
pelas condições dos espaços, nem todos os 
sítios têm locais próprios para fotógrafos. 
Há alturas que é frustrante até, não se ter 
conseguido apanhar determinado 
momento porque se estava no meio do 
público e se levou um encontrão ou com 
cerveja em cima e lá se foi aquele segundo 
que poderia ter representado o momento 
do espetáculo ou até mesmo estragar o 
equipamento. 
 
Uma das coisas enquanto mulher que me 
agrada é ver que hoje em dia já se começa 
a observar muitas mulheres quer a liderar 
bandas de rock e metal como também a 
fotografar no pit, acaba por ser um sinal 
que este trabalho esteja a sair de uma 
esfera quase exclusivamente masculina. 
 
Enquanto fotógrafos ver o nosso trabalho 
a ser partilhado pelas bandas é sem dúvida 
o culminar do nosso esforço. Qualquer 
fotógrafo se sente lisonjeado quando isso 
acontece sentindo-se reconhecido e há 
um orgulho inerente quando isso 
acontece. No meu caso pessoal isso 
aconteceu com bandas como os 
Moonspell, Septicflesh, Dark 

Tranquillity, Fleshgod Apocalypse, 
Riverside, Soen Krisiun, entre tantas 
outras bandas que ao longo deste tempo 
partilharam os meus trabalhos. Ao nível 
do underground nacional essa 
recompensa também se verifica quando 
vemos o nosso trabalho exposto em fotos 
de perfil e fotos de capa nas redes sociais 
das bandas e artistas. 
 
Um dos momentos mais marcantes deste 
meu percurso foi quando fui chamada, 
inesperadamente, pela organização do 
VOA Heavy Rock Festival em 2019 para 
cobrir o evento. Foi sem dúvida um dos 
pontos altos desta minha experiência de 
fotografia. 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2019 surgiu a hipótese de juntar 
alguns dos meus trabalhos fotográficos e 
reuni-los numa compilação que se veio a 
tornar no livro Lumina, lançado no início 
de 2020 onde estão representadas mais de 
50 bandas nacionais e internacionais que 
atuaram em salas e festivais de Portugal. 
 
Uma coisa é certa, no futuro quero 
continuar a evoluir, aprender e 
principalmente fotografar muito. 

 
 
                                WWW.INSTAGRAM.COM/JOANA_M_CARRICO  

https://www.instagram.com/joana_m_carrico
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Mafalda “Muffy” Hortas 
VOCALISTA (KARBONSOUL) 

 

 
© Vasco Inglez 

 
ROOTS... BLOODY ROOTS! 

 
Venho do interior do Alentejo, da cidade 
raiana de Elvas. Nasci em Badajoz, e talvez 
pela proximidade da cultura dos dois 
países, sempre me senti um pouco 

espanhola. A alma é bem portuguesa e a 
calmaria de espírito alentejano é algo que 
tento preservar, mas também tenho a 
inquietação e o lado mais boémio, de 
fiesta e sa foda que adquiri durante anos 
de convívio com os espanhóis. 
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Em criança, tudo o que era excêntrico, 
diferente, me fascinava. Sempre me 
disseram que era diferente. Diferente na 
forma de estar, no meu pensar, com as 
minhas coisas. Mas o que é ser diferente? 
Para mim ser diferente é ter 
personalidade, é ser senhora do meu nariz, 
e é bem grande   , é lutar pelos meus 
objetivos e divertir-me pelo caminho. 
 

DESCOBRIMENTOS 

 
A paixão pela música veio desde muito 
cedo. Estudei música clássica, tive aulas de 
piano e canto, que me despertaram os 
sentidos e apuraram o ouvido para um 
estilo de música mais complexo e único, o 
heavy metal. Foi a partir dos doze anos que 
o bichinho da música pesada e do rock 
alternativo começou a crescer. Ouvia a 
Hora do Lobo, do António Sérgio e mais 
tarde o Alta Tensão, do António Freitas. 
 
Na minha adolescência comprava K7 e 
discos em Elvas, ou raramente quando 
vinha a Lisboa, e não havia autoestrada, 
imaginem a p**a de seca; mas na maior 
parte das vezes, era do outro lado da 
fronteira, onde encontrava bandas mais 
pesadas. Na altura, não havia 
smartphones, nem toda a gente usava 
internet, muito menos existia o Spotify 
para descobrir bandas do outro lado do 
mundo. 
 
As tapes eram passadas entre amigos, 
tocavam vezes sem conta e mais tarde os 

CDs. Passava horas a ouvir música, a 
cantar, a dar concertos, era brutal. A 
minha primeira banda foi com uns amigos 
do secundário. Cantava Iron Maiden, 
Metallica, Led Zeppeling, Sepultura, 
Slipknot. 
 

INFLUÊNCIAS 

 
Sempre ouvi um pouco de tudo dentro do 
universo metal. Tanto oiço Tool, 
Mastodon, Paradise Lost, como Canibal 
Corpse, Emperor, IGORRR. Sim eu sei, 
não sou TRVE! Ainda assim, o meu 
género preferido, é o death metal. Não 
posso dizer que tenho um álbum 
preferido, mas o Litany de Vader marcou-
me bastante. 
 
As minhas principais influências a nível 
vocal feminino, começaram no final dos 
anos 90 com Sandra Nasic (Guano Apes), 
Cadaveria (em OPERA IX), Angela 
Gossow (Arch Enemy) e Otep Shamaya 
(Otep). 
 
Os Karbonsoul surgiram em 2007, na 
altura tocávamos Gothic Doom Metal. 
Musicalmente crescemos bastante, e 
ainda bem, e estes anos têm sido uma 
aventura. Para mim, a nível vocal foi uma 
grande evolução. Uma descoberta e algo 
que sempre quis fazer, gutural, mas que 
acabei por explorar naturalmente com o 
crescimento e mudança de estilo da 
composição da banda. 
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VAI UMA PERNINHA? 

 
Adoro participar com outras bandas e 
projetos, seja em estúdio ou ao vivo. Gosto 
de sair da minha zona de conforto e, acho 
interessante aprender e partilhar com 
outros artistas diferentes formas de 
trabalhar. Acho que só recusei uma ou 
duas vezes um convite, porque não me 
identificava mesmo com o som. Não o 
faço por dinheiro, mas sim pela 
experiência e pelo gozo brutal que me dá. 
\m/ 
 

MUDANÇAS? 

 
Mudei-me definitivamente para Lisboa 
em 2011, após terminar a licenciatura em 
Artes Visuais e Multimédia, para viver 
com o meu agora marido, na altura 
namorado, vocalista e guitarrista dos 
Invoke e vocalista dos Gwydion. Para estar 
mais perto da minha banda, Sintra, e 
também, para arranjar trabalho na minha 
área. 
 
Passados estes anos, sinto-me da mesma 
forma, na verdade. Eu acho que sofro de 
síndrome de Peter Pan, Forever young e 
cheia de sonhos. Acho que é uma coisa 

boa, para manter o espírito vivo. Na 
verdade, não penso muito nas coisas e 
deixo-me ir pelo feeling. Mas talvez me 
sinta mais confiante com a minha voz, 
mais experiente e mais à vontade com o 
palco e comigo mesma. 
 

ESTRANHA FORMA DE VIDA 

 
Sempre tentei conciliar a paixão pela 
música com o meu trabalho. Com alturas 
mais complicadas, entre cursos, 
gravações, concertos e deadlines. Hoje é 
um desses dias. Sou designer e trabalho 
como freelancer, para várias agências 
digitais. Adoro a minha profissão e a 
vantagem de ter um trabalho criativo e 
mais flexível é poder estar em qualquer 
lado. Basta o computador, luz e internet... 
e caféeee! 
 
Se tivesse oportunidade de viver apenas da 
música e para a música, claro! Não 
pensava duas vezes. É para apanhar o 
avião para onde?  
 

 
WWW.FACEBOOK.COM/DARKMUFFY 

 

 
 
 
KARBONSOUL – 3logy (2014) 
Death Metal, EP, CD + Digital, 3 faixas, 16:58 
Edição de Autor 
 
  

https://www.facebook.com/darkmuffy
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Nya 

VOCALISTA (KANDIA) 

 

 
 

A TIPA DESPIDA 

 
Bem vindos à era do descartável, do estalar 
os dedos e conseguir, do conhecer sem 
conhecer. Sim, estou a falar de música e 
não, não foi sempre assim. Em 1994 não 
era assim. Não escrevíamos o nome do 
artista e ele aparecia no ecrã do telemóvel, 
não havia discover weekly para conhecer 
nova música. Nesse ano corríamos para o 
rádio quando aquela música dava, 
corríamos com a maior velocidade para 
soltar o pause e começar a gravar para 
depois podermos ouvi-la vezes sem conta, 
porque nem sempre havia dinheiro para 

comprar o CD. Como é que conhecíamos 
novos artistas? Uau. Era difícil, mas era 
mágico também. Mais mágico ainda era 
saber tudo sobre a música, as letras, o ano 
em que saiu. Mágico, sim. Em 1994 não 
havia assim tanto para fazer, por isso duas 
adolescentes de 12 anos perdiam horas a 
vasculhar as sobras da rádio, as promo 
tapes que não eram boas ou válidas o 
suficiente para passar nas ondas. Perks de 
ter um pai a trabalhar na rádio. No meio de 
todo aquele amontoado de discos de dance 
music, destaca-se aquele. Claramente não 
era disco de dança. Aparelhagem com ele. 
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Assim que o baixo começa a tocar a paixão 
explode, quando a voz entra no conjunto, 
já estava rendida. Quem é esta rapariga? 
Da pergunta ao desejo de ser como ela foi 
uma semana. De querer ser como ela a 
saber tudo de cor e salteado e dar 
verdadeiros concertos no quarto foi um 
saltinho. E nunca mais descolei. Bif 
Naked. Como raios ia eu descobrir mais 
sobre esta rapariga? Chamem-lhe destino, 
aquele CD tinha de ser meu, ainda o tenho 
e ainda o oiço. A internet evoluiu, os 
tempos aceleraram e tornou-se cada vez 
mais fácil conseguir seguir a carreira 

daquela que era e continua a ser a minha 
musa. Nascida na Índia há 49 anos, Beth 
de seu nome, adotada por missionários 
americanos, bissexual, sobrevivente de 
cancro da mama, sobrevivente de 
aneurisma cardíaco, lutadora, positiva e 
de uma garra imensurável. Difícil não 
admirar alguém assim. Apesar de todas as 
contrariedades, continua a fazer música e 
a fazer sorrir. Beth Torber é apenas uma 
entre muitas mulheres que inspiram ou 
inspiraram adolescentes de 12 anos a 
serem o que querem, quando querem e 
como querem. 
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Raquel Lains 

PROMOTORA (LET’S START A FIRE) 

 

 
© Vera Marmelo 

 
O meu nome é Raquel Lains, tenho 42 
anos, e sou a fundadora da Let's Start a 
Fire que, desde 2004, se dedica à 
promoção de música em Portugal. 
 
No meu portfólio de promoção e 
divulgação mediática já passaram nomes 
nacionais como Mão Morta, Pop 
Dell’Arte, João Paulo Feliciano, The 
Legendary Tigerman, Capitão Fausto, 
Dead Combo, You Can’t Win, Charlie 
Brown, noiserv, Bruno Pernadas, Linda 
Martini, Paus, Flak, peixe:avião, Manuel 
Fúria, Minta & The Brook Trout, Cave 

Story, Birds Are Indie, Alex D’Alva 
Teixeira, Micro Audio Waves, Rodrigo 
Amado, Luís Severo, The Glockenwise, 
Peixe, Riding Pânico, Surma, Walter 
Benjamim, Filho da Mãe, Joana Barra Vaz, 
Sean Riley & The Slowriders, The Dirty 
Coal Train, Benjamim e internacionais 
como Einstürzende Neubauten, The XX, 
Sofa Surfers, Gonzales, Lloyd Cole, Coco 
Rosie, Meredith Monk, Patrick Watson, 
MOMO., Mick Harvey, Josh T. Pearson, 
Grinderman, Joan As A Police Woman, 
Lisa Ekdahl, Rabih Abou-Khalil, Yann 
Tiersen e Young Gods. 
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Para além da Let’s Start A Fire, em 2018 
fui docente no ISCAC Coimbra Business 
School na Pós-Graduação de Gestão das 
Indústrias da Música e tenho participado 
em diversas palestras sobre música em 
Portugal e Espanha. 
 
Sou formada em Comunicação Cultural 
pela Universidade Católica Portuguesa e 
tenho um curso de Produção e Marketing 
Discográfico pela ETIC. Sou fã 
assumidíssima dos Belle & Sebastian e é 
por isso que o cão mais lindo do mundo, 
que é o meu, se chama Belle. Sou 
apaixonada pela música desde sempre! 
Por isso acordar e pensar que o meu 
trabalho na música é uma das grandes 
razões que me fazem saltar da cama. Não 
podia ser mais feliz no trabalho. 
 
Em adolescente, eu era daquelas miúdas 
que saía da escola e ia ouvir música para a 
minha lojinha de música favorita, a 
Auditu, escolher discos e ouvir sugestões 
de discos pela dona da loja. Passei horas e 
horas de phones nessa lojinha em Leiria, a 
minha cidade natal. A música sempre foi 
uma das minhas paixões. 
 
Tirei o curso de Comunicação Cultural na 
Universidade Católica e finalizei-o em 
2001. Dois ou três meses depois, quando 
folheava o Jornal Blitz, encontrei um 
anúncio duma editora / distribuidora 
independente que precisava de alguém. 
Telefonei imediatamente e senti que essa 
era a minha oportunidade de trabalhar 

numa das coisas que mais gostava, a 
música. E consegui o emprego! Encontrei 
o meu primeiro emprego na Sabotage / 
Zounds em janeiro de 2002. E nunca mais 
deixei de trabalhar em música! 
 
Entre 2002 e 2004, colaborei então com a 
distribuidora Sabotage e com a editora e 
promotora de espetáculos Zounds, 
fazendo de tudo um pouco: desde 
assistente de produção de concertos, a 
assessora de imprensa, passando pela 
redação de conteúdos para o site, gestão 
das vendas online e em loja e gestão do 
relacionamento com as editoras nacionais 
e internacionais. O catálogo e artistas 
tinha tudo a ver comigo e sentia um 
orgulho imenso em lá estar! Trabalhei 
artistas como: Stealing Orchestra, 
Loosers, Devendra Banhart, GY!BE, A 
Silver Mt. Zion, Fantomas, Melvins, 
Fugazi, Mars Volta, Nina Nastasia; 
editoras como a Soul Jazz, Kranky, 
Constellation, Ipecac, Anticon, Young 
God, Dischord, Touch And Go. Ainda 
hoje vibro com os artistas da Sabotage! 
Estive lá dois anos até sentir necessidade 
de aprender e crescer mais. Optei por sair 
e procurar novas perspetivas do mundo da 
música já com a ideia de apostar numa 
coisa só minha. 
 
A essa experiência numa pequena 
estrutura, em 2004 seguiu-se uma 
passagem por uma grande multinacional, 
a Universal, onde trabalhei como 
promotora de rádio durante dois anos e 
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tive oportunidade de perceber melhor 
como funciona a chamada indústria da 
música. Aprendi muito na Universal. 
Sentia-me muito privilegiada por poder 
ter a experiência de ter trabalhado numa 
editora / distribuidora independente 
(Sabotage / Zounds) e de a poder 
completar com a minha passagem por uma 
das majors (Universal Music). Era uma 
perspetiva totalmente nova, um mundo 
novo que se estava a abrir completamente 
e a ensinar-me coisas sobre as quais nunca 
tinha ouvido falar. Na Universal Music, 
deu-me muito prazer trabalhar 
determinados artistas como Pluto, Blasted 
Mechanism, Cristina Branco, Caetano 
Veloso, DJ Shadow, Sonic Youth, Kaiser 
Chiefs, Beck, Feist, Eeels, Ian Brown, 
Yeah Yeah Yeahs, PJ Harvey, Donavon 
Frankenreiter, Queens Of The Stone Age, 
etc. São demais para conseguir mencionar 
todos. 
 
Da Universal saí com a convicção de que o 
meu caminho passava por uma direção 
musical independente: a minha. O que me 
move é a paixão que sinto pela música. E a 
vontade de dançar. E de cantarolar! Na 
Let's Start a Fire, fundada em 2004, desde 
a primeira hora, a seleção dos artistas e dos 
trabalhos que promovo obedece 
sobretudo a um princípio: identificar-me 
com o som. 
 
O impulso para o nascimento da Let’s 
Start A Fire aconteceu durante o curso de 
Produção e Marketing Discográfico da 

ETIC que estava a fazer em 2004 quando 
decidi escolher os Mão Morta para um dos 
trabalhos que tinha de apresentar. O meu 
contacto com os Mão Morta aconteceu na 
altura certa. Como forma de gratidão pela 
ajuda que me deram para o meu trabalho 
do curso, disponibilizei-me para os ajudar 
no que precisassem. O lançamento de Nús 
estava para breve e juntei-me a eles para a 
promoção desse disco. Esse foi o meu 
primeiro trabalho na Let’s Start A Fire e 
não podia estar mais orgulhosa da forma 
como tudo começou. 
 
O meu trabalho enquanto promotora é 
garantir uma eficaz divulgação da música 
que promovo em todos os meios de 
comunicação, TV, Imprensa, Internet e 
Rádio; é essa a minha luta: conseguir 
sempre a melhor exposição mediática 
possível! 
 
Apesar de já haver alguma oferta deste 
tipo de serviços, sinto que a Let’s Start A 
Fire se diferencia pelo género de música e 
editoras que trabalha e pela relação de 
proximidade que crio com todos os que 
trabalho. Quero trabalhar os discos e as 
editoras de que realmente gosto e os 
eventos com que me identifico, que 
realmente me dizem alguma coisa, que 
mexem comigo. O som que trabalho não 
tem necessariamente de pertencer a um 
determinado género musical, mas tenho 
de gostar do disco/ banda/ concerto para 
ele dar a cara pela Let’s Start A Fire e vice-
versa, para a Let’s Start A Fire dar a cara 
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por ele. E cada disco / banda / concerto é 
trabalhado individualmente, com a 
atenção e cuidado que desejam e 
merecem! 
 
Relativamente à promoção, a oferta 
cultural em Portugal é muito 
fragmentada, com inúmeros atores a 
comunicar e a competir pela atenção de 
um público que, felizmente, se encontra 
também ele em crescimento. 
 
Neste sector, a divulgação e exposição 
mediática constante atua como um dos 
fatores principais para o crescimento da 
notoriedade junto de diferentes targets e 
consequente aumento do público para as 
diferentes bandas e artistas. E as bandas / 
artistas tanto concorrem com outras 
bandas / artistas, como com grandes 
centros culturais, pequenos espaços e 
salas de espetáculos que lutam também 
pela divulgação da sua programação 
cultural, visto o espaço existente nos 
media para a cultura ser cada vez menor e 
a seleção ser cada vez mais criteriosa. 
 
Os media estão cada vez mais limitados 
em relação à divulgação cultural. 
Atualmente, há menos media 
especializados na música e nos media que 
têm espaço para divulgar música, o espaço 
reservado à divulgação da arte é cada vez 
menor. 
 
Para competir com todas as outras bandas 
/ artistas que se encontram atualmente na 

luta pelo seu espaço nos media, a 
promoção cuidada e direcionada é 
determinante para o seu sucesso! Com 
uma comunicação regular e assertiva, as 
bandas / artistas poderão conquistar um 
público já educado na preferência do seu 
tipo de sonoridade e atrair novos públicos, 
por curiosidade ou proximidade. A 
comunicação duma banda / artista visa 
sempre consolidar o seu nome no 
mercado da música, ganhar credibilidade 
e afirmar o seu espaço, imagem e 
qualidade junto dos media e do público 
em geral. 
 
Não há uma fórmula igual para todas as 
bandas. Cada banda deve ser trabalhada 
individualmente e duma forma muito 
direcionada. Isso tem a ver com a sua 
especificidade, o que torna a sua 
promoção sempre diferente da promoção 
duma outra banda. Consoante a 
identidade e sonoridade da banda, é 
definido um público-alvo e os media mais 
eficazes e acertados nos quais divulgar a 
sua música. 
 
Atualmente, e não avaliando a altura de 
pandemia em que vivemos e acreditando 
que as coisas vão voltar a ser o que eram no 
geral; a quantidade de edições que saem a 
cada semana é excessiva para a capacidade 
de absorção do público e, principalmente, 
dos meios de comunicação. Há 
demasiadas bandas e novos discos a 
saírem que acabam por entupir as 
secretárias dos jornalistas. Para além 
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disso, o espaço existente para a música, e 
cultura no geral, nos meios de 
comunicação diminuiu radicalmente nos 
últimos anos e é extremamente difícil de 
captar a atenção dos jornalistas para as 
nossas bandas devido à elevada 
quantidade de propostas que recebem. A 
grande dificuldade é conseguir fazer 
sobressair os discos e bandas que promovo 
junto dos jornalistas devido às inúmeras 
propostas que têm em cima da mesa. 
 
Quanto ao futuro, seria excelente voltar a 
haver um maior espaço para a música nos 
media, no fundo, o espaço que a música e 
a cultura merece. E o digital é realmente 
uma das novas ferramentas fundamentais 
a utilizar na promoção, há que apostar 
nisso e no melhor conhecimento sobre as 
suas potencialidades (Redes Sociais, 
Plataformas Digitais de Streaming, 
DVA’s, Blockchain, Realidade Virtual, 
Realidade Aumentada, etc.). 

No geral, sinto que os maiores desafios 
que os músicos e a indústria musical 
enfrentam atualmente são encontrar 
formas alternativas à venda dos discos 
para manter a industria musical viável 
financeiramente, encontrar soluções 
financeiras para as diversas entidades da 
indústria musical, editoras e promotoras 
de espetáculos, poderem apostar em novas 
bandas, os diversos agentes musicais 
ganharem coragem para arriscar em novas 
bandas sem prejudicar o trabalho e 
contratação das bandas já de renome no 
panorama musical português, lutar por 
uma maior profissionalização e ética de 
trabalho nas várias profissões da indústria 
musical e conseguir que a educação 
musical do público em geral seja 
entendida como uma prioridade cultural e 
encarada pela própria indústria musical 
como algo a apostar. 

 
WWW.FACEBOOK.COM/RAQUEL.LAINS 
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Rute Fevereiro 

VOCALISTA / GUITARRISTA (BLACK WIDOWS / ENCHANTYA) 

 

 
© Vasco Inglez 
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Olá, sou a Rute Fevereiro, conhecida por 
ter fundado as Black Widows e por ser dos 
EnChantya. Atualmente também tenho 
trabalhado na Teia Encantada dos 
Caminhos Metálicos e tenho os Diretos 
da Rute Fevereiro aos domingos à noite 
onde convido pessoas do meio musical e 
artístico para conversas informais.  
 
Fui convidada pelo Rui Ferraz para uma 
edição da Revista Lusitânia que terá a 
contribuição exclusiva de textos escritos 
por senhoras da indústria musical sobre a 
música em Portugal.  
 
Penso que a área que mais domino neste 
assunto é a da comunidade metaleira, 
embora já tivesse trabalhado como 
guitarrista contratada em outros estilos 
musicais e conheça igualmente pessoas 
relacionadas com vários géneros musicais 
tocados em Portugal.  
 
Vou começar por dizer o penso da música 
em si: é uma arte, uma forma de expressão 
de todo um povo que reflete todos os 
contextos sociais, económicos, 
geográficos e emocionais que influenciam 
os artistas que, por sua vez, também 
contribuem para a mudança ou 
reafirmação desses contextos. Música é 
património imaterial da humanidade e 
está comprovado cientificamente que tem 
efeitos não só nos humanos, mas como 
também nos animais, plantas e mesmo em 
partículas de água. Música é energia. 

Para mim a música é a minha identidade 
enquanto pessoa neste mundo, a par de ser 
mãe. É onde me sinto em equilíbrio, sem 
vazio, é nesta arte que estou plena e 
alinhada com aquilo que me faz sentir 
bem. Poder partilhar e fazer música com 
as minhas bandas e ficar em cima do palco 
é algo único e indescritível. É uma fusão e 
uma Ascensão a um estado de grande 
energia, alegria e união. 
 
O negócio da música, seja ela de que 
género for, e onde for, já é outra história... 
É para quem quer aprender a ser gerente 
ou a investir num, é para quem se dispõe 
de dinheiro e está disposto a fazer muitos 
sacrifícios. Oiço muitas vezes falar mal de 
Moonspell, mas na realidade não se 
analisa bem toda a arte desta banda, não 
falo só da música. Há espírito de 
sacrifício, há empreendorismo e 
persistência. Há aniversários de filhos que 
não se puderam assistir porque estavam 
na estrada. Comida pouco saudável, 
noites não dormidas e muitos quilómetros 
em assentos desconfortáveis. Há muita 
experiência adquirida com os altos e 
baixos dos longos anos desta banda. 
Pergunto: quanto estariam dispostos a 
estes sacrifícios? Temos com certeza 
artistas e bandas de excelente qualidade 
que o fariam. Não estavam no momento 
certo, no lugar certo. Isso também existe, 
infelizmente. 
 



 
22 
 

Mas quem está nisto pelo ego, para ser a 
melhor vocalista do ano ou o guitarrista 
com os melhores solos... está no seu 
direito de buscar auto estima aqui, mas 
não pelos motivos certos na minha 
humilde opinião. A música é expressão, 
tem de chegar ao outro lado e criar 
comunicação. Os verdadeiros artistas 
compõem o que sentem, para si, 
expurgam o desespero, gritam as agonias, 
declaram amores, pedem ajuda seja pelas 

letras como pelas notas musicais. E é isso 
que chega a quem ouve. Quem nunca 
ouviu uma música e se identificou com a 
letra ou a melodia? 
 
A música em Portugal como negócio não 
é diferente de qualquer outro lado 
nenhum, mas já quem a faz pode fazer a 
diferença na vida de uma única pessoa 
pela singularidade da forma como 
expressa a sua arte. 
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P  A  R  A  B  É  N  S 
O vencedor do passatempo da  

Gruesome Records publicado na  
Lusitânia #3 foi o José Cruz de Massamá. 

 

https://www.facebook.com/rute.fevereiro
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Sandra Pinto 

JORNALISTA (LOOKmag) 

 

 
 
Oscar Wilde afirmou um dia que “a 
música é o tipo de arte mais perfeita, pois 
nunca revela o seu último segredo”. Esse é 
o segredo atrás do qual andam todos os 
melómanos, o segredo da perfeição que 

encanta os ouvidos e inunda o corpo dos 
amantes desta arte tão impactante.  
 
Foi nos anos 80 que descobri o poder da 
música. No liceu, os intervalos enchiam-
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se de gente diferente que se identificava 
por detalhes, como a roupa, ou os cortes de 
cabelo. Na verdade, todos esses aspetos 
estavam interligados e a base era a música 
que cada uma destas tribos ouvia. Os 
vanguardas, onde me incluía, os góticos, 
os metaleiros, os punks, os rockabilly, 
todos conviviam naquele ambiente que, 
olhando para trás, vejo como acolhedor e 
mesmo familiar. O que a idade faz a uma 
pessoa. 
 
Depois do liceu nada seria como antes. A 
realidade seria diferente. Mas naqueles 
anos ainda não sabíamos isso. Foram 
tempos de descobertas e de amizades. As 
amizades, umas ficaram, outras 
esfumaram-se com o passar dos anos, mas 
as descobertas musicais permanecem até 
hoje como grandes e fortes pilares que têm 
norteado a minha vida. Casei com um 
metaleiro e dei vida a outro. 
 
Muitos anos depois, e depois das muitas 
voltas que a vida faz sempre questão de 
dar, nasce a LOOKmag. Na sua génese o 
desejo há muito acalentado de formalizar 
a nossa ligação à música, deixar de ser 
apenas público e passar a ser 
intervenientes. Começámos a aventura 
em 2011 e de lá para cá já foram muitos os 
festivais a que fomos e os concertos a que 
assistimos. Pelo meio muitas entrevistas e 
notícias de lançamentos de discos. 
Olhando para o trabalho feito, 
percebemos que a LOOKmag é hoje um 
veículo onde damos vida à nossa paixão 

pela música. Mais do que homenagear a 
arte, a LOOKmag quer ser, entre muitas 
outras coisas, um veículo de divulgação do 
trabalho de quem vive de e para a música. 
 
Em 2020 tudo muda. Habituada a viver 
com imprevistos mais ou menos 
complicados, percebi que também a 
LOOKmag tinha de mudar, não na sua 
génese, mas na abordagem. Sem concertos 
era preciso dar voz aos que ficaram 
calados. Surgem as entrevistas online. 
Estando desde sempre ligados ao 
underground, foi para mim, para nós, 
muito natural estar na linha da frente 
dando espaço de antena aos que se 
movimentam nele. Devido à Covid-19, a 
importância da cena underground ficou 
agora bastante patente, para todos. O 
circuito de bares e salas está em risco 
efectivo de desaparecer e não podíamos 
ficar quietos. Nenhuma banda de rock ou 
de metal nasce grande. Precisa de passar 
pelo circuito de tocar ao vivo para 
amadurecer, crescer e perceber qual o seu 
caminho. E, com o fecho das salas isso está 
em risco de não voltar a acontecer tão 
depressa. Talvez muitos não percebam do 
que falamos, mas os vossos leitores não 
fazem, certamente, parte desse grupo. 
 
Temos recebido promotores, radialistas, 
músicos, designers, bandas, produtores, 
responsáveis de editoras, uns mais 
conhecidos outros menos, mas todos 
importantes para que este circuito 
continue vivo e de boa saúde. Importa 
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apoiar e ajudar na possibilidade de cada 
um. Com o rock e o metal nas veias, 
prometemos continuar. Podem contar 

connosco. Jurista de formação, jornalista 
de profissão e melómana por paixão. 
 

 
 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LOOKMAG.PT 
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Susana Pedro 

MAQUILHADORA / FOTÓGRAFA (DOGMA) 

 

 
 
Maquilho e fotografo os Dogma há 
relativamente pouco tempo. São uma 
banda de Doom Gótico fora de série, 
formada por seis pessoas altamente 
profissionais que levam a música 
demasiado a sério para nos serem 

indiferentes. E foi aí que apanhei esse 
comboio. 
 
Através da caracterização, transformo-me 
nos meus demónios, talvez em jeito de 
terapia. Quanto à maquilhagem, pintava-
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me para espetáculos de American Tribal 
Style, uma dança que junta dança oriental 
com folclore de todo o mundo. 
Entretanto, tirei um curso que abarcava 
essas duas paixões, a maquilhagem e 
caracterização, na escola Make Up Artist. 
Mas acabei por não aprofundar por não 
acreditar na relevância do meu trabalho na 
área. 
 
Na fotografia, não tenho qualquer 
formação académica. Levo uma máquina 
fotográfica para aqueles momentos 
especiais e tento registá-los das mais 
variadas formas, um pouco como todos 
fazemos. 
 
Voltando aos Dogma, conheci-os através 
do meu marido, Ricardo, ele dá uma 
mãozinha à banda com as guitarras e com 
o baixo. Adorei-os desde o primeiro 
momento, grandes profissionais com 
muito talento, são excelentes artistas e 
melhores pessoas ainda. É uma grande 
honra poder testemunhar o seu trabalho 
em primeira mão. Lamento que o Covid 
tenha coincidido com o lançamento do 
Mallevs Maleficarvm, provavelmente um 
dos álbuns do ano no Metal Nacional. A 
banda viu cancelada toda uma tour que 
extravasava as fronteiras nacionais, indo 
até Madrid. Mas é uma questão de tempo 
até que a banda seja reconhecida como 
merece. 
 
Meti a mão na massa no Cineteatro de 
Sesimbra, no lançamento do livro 

“Origem” de António Parada. Ofereci-me 
para maquilhar os Dogma na noite de 
véspera, mas não conhecia a estética da 
banda, por isso, enchi uma mala de viagem 
com todo o material de maquilhagem e 
caracterização que tenho. Garrafas de 
latex, sangues falsos de todos os tons e 
consistência junto com inúmeras paletes 
de sombras, blush e batons, o feio e o belo 
na mesma mala, estava pronta para tudo. 
Já no local, felizmente, contei com a ajuda 
da Patrícia, a namorada do João Pedro 
Ribeiro, guitarrista, ela encarregou-se da 
maquilhagem dos homens, eu pude focar-
me na Isabel, e ela tinha de brilhar naquele 
auditório enorme, não podia ser nada 
menos do que arrojado. Na hora de pegar 
nos pincéis, as mãos tremiam, o medo de 
errar afetou-me muito, porque acima de 
tudo, queria honrar a banda como merece. 
 
Quanto à fotografia, surgiu por acaso, 
pois, como disse, levo a máquina para os 
eventos especiais e os Dogma são muito 
especiais. Nesse evento, limitei-me a 
registar o momento, sem grandes 
cuidados técnicos, algo que talvez pudesse 
mudar para um próximo evento. E esse dia 
chegou no Side B. As coisas correram 
melhor, no capítulo da caracterização, 
pois preparei-me com mais antecedência, 
minimizando a margem de erro. Preparei 
a maquilhagem de véspera, pedi até a 
opinião ao Luís Possante, virtuoso da 
guitarra, e à Isabel, vocalista e dona de um 
vozeirão tremendo, assim garantia que a 
maquilhagem ia ao encontro do que 
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pretendiam. Na mala de viagem já não foi 
tudo ao molho, levei apenas o que sabia 
que iria precisar. Mas há sempre 
surpresas, e aí entra o jogo de cintura. Os 
Dogma, a nível de imagem, apostam na 
subtileza, dando mais ênfase à 
performance, aí sim reside a verdadeira 
teatralidade dos Dogma, não tanto no 
visual, mas no desempenho em cima do 
palco.  
 
Este evento marcou, isso sim, a minha 
primeira incursão na fotografia de 
concerto. Acabei a maquilhagem e 
caracterização, poisei os pincéis, fugi do 
backstage e saltei para a frente do palco, de 
câmara em punho. Continuava a pintar, 
agora com luz, ou a ausência dela. Nada 
que o brilho dos Dogma não compense. 
Foram perto de duas horas 

extraordinárias, de pura magia, como as 
crianças no cockpit de um avião, a carregar 
em todos os botões e ver o seu efeito. 
Queria captar a energia do concerto, claro, 
mas percebi que era interessante contar 
através de imagens como eu vejo cada 
integrante da banda. Chegada a casa, tive 
algumas agradáveis surpresas. A maioria 
nem tanto. 
 
Colaborar com os Dogma tem sido um 
ponto de viragem na minha vida. Estou a 
conhecer o outro lado do Metal, como e 
com que m é feito. Mas está a permitir-me 
também descobrir e explorar expressões 
artísticas que até agora tenho empurrado 
para baixo do tapete. Mas cada vez mais 
me convenço que os demónios acabam 
sempre por sair, duma forma ou de outra. 
 

 
 
WWW.INSTAGRAM.COM/SUSANA_PEDRO_MAKEUP 

 
 

 
  

 

P  A  S  S  A  T  E  M  P  O 
 
 

Quantos singles digitais foram lançados pela Ethereal Sound Works 
nas plataformas digitais durante 2020? 

 
Respostas (#) para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM. 

O prémio são três CDs dos álbuns de Dogma – Mallevs Maleficarvm, de 
Left Sun – Tidal Flow e de Rainy Days Factory – Ode to Persistence 

O vencedor será sorteado entre as respostas corretas recebidas até 31 de janeiro. 
 

https://www.instagram.com/susana_pedro_makeup
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
https://www.instagram.com/susana_pedro_makeup
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Vânia Martins 

GESTORA DE CLIENTES (STAFF 4 YOU) 

 

 
 
Olá, antes de mais agradeço o convite 
feito, e é com o maior carinho que deixo 
aqui meu testemunho dos anos que passei 
ligada a área da música. 
 
Sou Vânia Martins, tenho 44 anos, sou 
casada, tenho dois filhos, uma menina 
com 15 anos e um menino com 10 anos. 
Nasci em Cabo Verde, na ilha de São 
Vicente, vim para Portugal em 2000 para 
fazer o curso de comunicação empresarial 
e relações publicas. Assim que terminei o 
meu curso, comecei a trabalhar na 
empresa Staff 4 You. 
 

A Staff 4 You, no início, era uma empresa 
que se dedicava ao fabrico de CDs, e a 
minha função aqui era gerir os projetos 
dos músicos, das bandas e das empresas. O 
contato com o cliente era feito, via email 
ou presencial. A maior parte das vezes era 
presencial porque a sede era em Lisboa. 
Quando eram contactos de outras cidades 
ou de outros países, era tudo feito via 
email ou telefone. Fazíamos CDs e DVDs 
, mas a maior parte eram CDs. 
 
Recebia do cliente todo o briefing 
necessário sobre o trabalho a produzir, 
desde as artes finais ao conteúdo a gravar 
ou replicar, e no final entregava o produto 
final. Quando o cliente nos chegava já 
sabia normalmente o que queira produzir, 
mas quando não sabiam apresentávamos 
os nossos produtos e ajudávamos a decidir 
qual a melhor opção. Passaram pelas 
minhas mãos vários projetos, desde 
músicos em nome individual, bandas, 
coros de igreja e escolas. 
 
Um dos primeiros clientes, com quem 
trabalhei quando entrei na Staff, foi a 
Ethereal Sound Works, o Gonçalo João, 
ele trabalhava com várias bandas, trazia-
me o projeto com as artes finais do CD e o 
master, e nós ao fim de dez a doze dias 
úteis entregávamos-lhe os CDs gravados, 
embalados e prontos para distribuição. 
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Também trabalhei com a Sony Music, a 
Symbiose, a Creative Source, os Sons 
D’Africa, a Carbono, a CNM, a 
Regiestudio, a Raging Planet, a Uguru, os 
Expensive Soul, a Maria Ana Bobone, o 
Anselmo Ralph, a Força Suprema, o 
Rodrigo Serrão, os Dama e vários outros 
artistas portugueses ligados ao Fado. 
 
Adorava fazer o meu trabalho, adoro o 
contato com o público. Fiquei a conhecer 
o mundo da música, e como era fabricado 
um CD, que compramos e ouvimos. 
 
O que mais me fascinava nesta área, era 
ver a cara de satisfação do cliente, ao 
receber o seu disco, o seu brilho nos olhos, 
eu dizia sempre “Eis aqui o vosso filho”. 
Sim porque antes do cliente vir ter 
comigo, e para fabricarmos o disco, 
passava pelo estúdio de gravação para 
gravar e criar o master, passava pelo design 
para a criação da arte gráfica e a 
embalagem, e também por toda a parte 
burocrática que o envolve. 
 
O fabrico do disco tinha várias fases e 
havia uma que eu não gostava, era a fase de 
o ouvir o CD Master do cliente, para 
garantir que as músicas estavam todas em 
condições de serem replicadas. Não 
gostava dessa fase porque muitas das 
músicas que tinha de ouvir não eram do 
meu agrado, daí que ficava mais difícil, 
mas não o deixava de ouvir e garantir que 
estava em perfeitas condições. Esta é uma 

das fases mais importantes no fabrico de 
CDs, porque se algo acontecesse com o 
master, todas as duplicações saiam 
erradas, o mesmo acontece com as artes 
finais, caso algo estivesse errado e não 
fosse detetado antes da impressão e 
acabamento, era um grande problema, 
tanto para mim como para o cliente. 
 
Cada cliente era único, tinha a sua 
assinatura, cada um tinha um público alvo 
a atingir. Havia aqueles que faziam as 
embalagens mais simples, jewelbox, e 
outros que faziam a mais sofisticada. 
Houve um cliente, que jamais esquecerei, 
a primeira vez que veio ter comigo para 
fabricarmos um disco, trouxe uma arte 
final muito agressiva. Perguntei-lhe se 
tinha a certeza que seria essa a capa final, e 
ele garantiu que sim. A capa retrava 
momentos insólitos, eu nunca compraria 
o disco, inclusive até fui garantir com o 
meu patrão, se deveríamos produzir esse 
disco, e ele disse-me que não era da nossa 
responsabilidade a arte final escolhida 
pelo cliente. 
 
Infelizmente, e com muita pena minha, a 
Staff encerrou as portas devido a esta 
pandemia do Covid-19. Hoje em dia, o 
mundo da música caiu consideravel-
mente, as plataformas digitais estão 
ganhando força, e até muitas pessoas 
deixaram de ouvir rádio ou música em 
CD. 
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Perdidos no Sótão 

ELEGER UM DISCO É UM ATO RELIGIOSO 

 

 
Mão Morta – Primavera de Destroços 

 
As quatro estações do meu lado B. Eleger 
um disco é um ato religioso. Fecho os 
olhos e projeto. Convido-te a fechar-te 
nos meus. E…  
 
Vamos rezar.  
 
Mão Morta, M&M bem negro, crocante, 
amargo-arrepiante e que me desperta os 
sentidos desde que os ouvi pela 
primeir’única vez, porque nunca mais se 
volta a ouvir como da primeira vez. 
 
É licor para a veia, não sei se é da voz, das 
cordas, ou das tensas peles. Mas é na 
minha pele que os sinto como que uma 
extensão da minha vida, das estranhas 
formas que a vida toma. 
 
Vamos rezar? 

É o sangue vermelho bourbon do teu 
rosto, ó Primavera de Destroços que me 
puxa para ti. E vamos dançar, dançar até 
cairmos no pano do teu rosto de dez 
golpes, na carne viva da tua alma. 
 
“Tu disseste”, ele disse, tudo no nada. 
Tudo do nada, nada de tudo. “O que é que 
isso interessa? E então?” É nas pausas, que 
a primavera brota. Sinto todo o balanço da 
viagem em “Penso que penso”. E ponho-
me a pensar mais do que devia, como e 
com a força do estalar da corda da guitarra. 
O estalo, os estalos de putos momentos da 
puta vida… pára. 
 
Paremos de rezar. 
 
Vai um “Gin tonic”? Vamos brindar “a um 
pé alto cheio de mim”? Tlim, tlim. Tchin, 
tchin. Sentes a brisa do “Jardim”? Na 
nossa face? Já fomos! Para lá, para o lado B 
das nossas vidas, onde tu e eu, sem “Nada 
a perder” nos perdemos sem fim. 
 
A demência à solta numa 
Primavera de Destroços, 
e quedo-me no teu 
abraço. Serás sempre as 
quatro estações do meu 
lado B.  Só tens de girar. 
Gira, gira Chabala. 

Sophia Vieira 
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Em Nome Próprio 

 

 

 
 
Anarchicks são Adam d'Armada Moreira 
na Guitarra, Catarina Henriques na 
bateria, Helena Andrade no baixo e Rita 
Sedas na voz. 
 
Se a música é uma arma, Anarchicks são o 
gatilho. Disparam música em todas as 
direções sem dar satisfações a ninguém. 
Quatro vozes dissidentes a semear 
discórdia e a inquietar os ouvidos da 
multidão. Com uma sonoridade que 
apelidaram de Glittery Punk, prometem 
não deixar ninguém indiferente. 
 
O seu primeiro registo musical surge com 
o EP, Look What You Made Me Do, 
gravado e produzido por Makoto Yagyu 
dos Paus em 2012. 
 

O ano de 2013 ficaria marcado pelo 
lançamento do álbum de estreia, 
intitulado Really?!, lançado pela editora 
Chifre e muito aclamado pela crítica: uma 
mistura explosiva de energia, audácia, 
irreverência e atitude. O single 
Restraining Order conta com mais de 
centro e vinte e três mil visualizações no 
YouTube. 
 
Em 2016 lançam o seu segundo álbum de 
originais, We Claim The Right to Rebel 
and Resist. O tema We Claim The Right, 
cujo vídeo-manifesto, protagonizado por 
Carolina Torres, conseguiu em 48 horas 
mais de duzentas mil visualizações e mais 
de vinte mil interações, alcançando quase 
um milhão de pessoas.  
 
Em 2017 editam o EP Vive la Ressonance, 
somente disponível em formato digital, 
juntamente com o single BlackBox. Este 
lançamento coincide com a saída da 
vocalista Marta Lefay da banda e a entrada 
da nova voz Rita Sedas.  
 
Já em 2018 lançam o primeiro single do 
mais recente trabalho discográfico. No 
Friend abre as portas para a nova 
sonoridade de Anarchicks, um statement 
sobre a liberdade de ser. O tão aguardado 
terceiro disco surge em abril de 2019, 
Loose Ends, conta com um segundo single 
de estreia Near Hear. 



 
33 

 

 

 
 
As Gaijas são um projeto iniciado em 
finais de outubro de 2014, num formato 
de tributo ao rock puramente no 
feminino. Desde esta data que estão 
ativas, e percorrem o país de norte a sul 

espalhando uma energia contagiante e 
rebelde com a sua eclética escolha de 
temas. 
 
Sofrendo várias alterações de membros 
desde o início as Gaijas chegam ao 
requinte e a um equilíbrio de grupo, com a 
formação atual e com uma nova direção 
no seu percurso, a composição de temas 
originais. 
 
Com alguns temas na calha e prontas para 
gravar o seu primeiro álbum, no final do 
ano 2020, lançam a 10 de maio de 2019 o 
primeiro single É Como É, como forma de 
abrir o apetite. O tema é inserido no 
documentário Ela É Uma Música de 
Francisca Marvão apresentado no 
IndieLisboa. (Des) Culpas é o segundo 
single lançado a 31 de outubro 2019. 

 

Lançamentos deste Mês 

 

 

 
ANGRIFF – Sodomy in the Convent 
Thrash Metal, álbum, CD + Digital, 10 faixas 
Firecum Records 

 

 

COLOSSO – Hateworlds 
Death Metal, álbum, CD + Digital, 9 faixas 
Gruesome Records 
HTTPS://GRUESOMERECORDS.BANDCAMP.COM/ALBUM/HATEWORLDS-2021 

 

 
HOCHIMINH – This is Hell 
Metal, álbum, CD + Digital 
Edição de Autor 

https://gruesomerecords.bandcamp.com/album/hateworlds-2021
https://gruesomerecords.bandcamp.com/album/hateworlds-2021
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TORN FABRIKS – Mind Consumption 
Thrash Metal, EP, CD + Digital, 6 faixas 
Firecum Records 

 

… mais os que nos escaparam em dezembro 
 

 
 

ALBERT FISH – Strongly Not Recommended 
Punk Rock, álbum, CD + Digital, 11 faixas, 27:48 
Raging Planet 
HTTPS://RAGINGPLANET.BANDCAMP.COM/ALBUM/ALBERT-FISH-STRONGLY-NOT-
RECOMMENDED 

 
 

MAU OLHADO – Filhos do Diabo 
Punk Thrash, EP, Digital + Vinil, 5 faixas, 10:32 
Raging Planet 
HTTPS://RAGINGPLANET.BANDCAMP.COM/ALBUM/MAU-OLHADO-OS-FILHOS-DO-
DIABO 

 

 

MINDSNARE – Abruptly Unleashed 
Death Metal, reedição, 2 x demos, CD + Digital, 7 faixas, 35:02 
Edição de Autor 
HTTPS://MINDSNAREMETALPT.BANDCAMP.COM/ALBUM/ABRUPTLY-UNLEASHED 

 
 

Agenda 

 

17 16:00 
 

Gwydion @ Theatro Club, Cacém 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/388007702212064 

23 19:30 
 

Gaerea + Dallian + Lord of Confusion @ TJLS, Leiria 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/1706715372848997 

24 16:00 
 

Vëlla + Downfall of Mankind @ Theatro Club, Cacém 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/3349008575206511 

30 21:00 
 

Empty V @ Convida II, Cine Incrível, Almada 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/396755227998860 

30 19:00 
 

HochiminH @ Pax Julia, Beja 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/412532596730127 

https://ragingplanet.bandcamp.com/album/albert-fish-strongly-not-recommended
https://ragingplanet.bandcamp.com/album/albert-fish-strongly-not-recommended
https://ragingplanet.bandcamp.com/album/mau-olhado-os-filhos-do-diabo
https://ragingplanet.bandcamp.com/album/mau-olhado-os-filhos-do-diabo
https://mindsnaremetalpt.bandcamp.com/album/abruptly-unleashed
https://www.facebook.com/events/388007702212064
https://www.facebook.com/events/1706715372848997
https://www.facebook.com/events/3349008575206511
https://www.facebook.com/events/396755227998860
https://www.facebook.com/events/412532596730127
https://ragingplanet.bandcamp.com/album/albert-fish-strongly-not-recommended
https://ragingplanet.bandcamp.com/album/mau-olhado-os-filhos-do-diabo
https://mindsnaremetalpt.bandcamp.com/album/abruptly-unleashed
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/388007702212064
https://www.facebook.com/events/1706715372848997
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/3349008575206511
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/396755227998860
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/412532596730127
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Mulheres no Metal / Rock / HC 

GRUPO DO FACEBOOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulheres no Metal / Rock / HC é um 
grupo público no Facebook criado pela 
Diana Rosa, modelo, dançarina, música e 
atriz, também conhecida pela voz dos 11th 
Dimension, com o objetivo de “juntar 
todas as mulheres portuguesas ligadas ao 
mundo da música alternativa, para troca 
de ideias, divulgação de trabalhos”. 
 
O grupo foi criado há 7 anos e conta com 
273 membros, onde podemos encontrar 
por exemplo, Letícia Contreiras (She 

Pleasure Herself), Mafalda Hortas 
(KarbonSoul), Raquel Narciso (Anarchy 
Machine / Leo the Painter / Gaijas) ou 
Sara Steel (Thünndress), mas também 
Patrícia Amorim (SFTD) ou Rita Limede 
(XXXAPADA na Tromba Festival). 
“Claro que os outros géneros também são 
bem vindos no grupo” acrescenta Diana, e 
de facto, podemos encontrar espécimes de 
pelo menos um dos outros géneros nos 
membros do grupo. 
 

 
 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/414416582021779  

https://www.facebook.com/groups/414416582021779
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