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omo foi divulgado na edição anterior, a Portalegre Core está a 
desenvolver um Festival em parceria com a Câmara Municial de 
Portalegre. 
 

 
 A todos os interessados em ajudar e contribuir nesta iniciativa é favor 
enviarem um email para: portalegrecore@gmail.com 
 
 Necessitaremos de pessoas responsáveis para ajudar nos bares. Além 
disso temos ao dispor vários Stands para “Artesanato Underground”. 
 
 Relativamente a outros contributos, todos os interessados em Patroci-
nar o festival podem também faze-lo através do email acima descrito. 
 
 A união da comunidade fará a diferença no desenvolvimento e cresci-
mento do Festival. Sentimos que faz falta um vento de mudança e que 
algo traga novidades à nossa cidade, Portalegre. Dito isto e sem vocês, 
nada será possível.  
 
 Podemos todos melhorá-la através de actos simbólicos, começando 
assim, por esta iniciativa. Façamos deste evento, um marco anual das 
nossas agendas e da nossa cidade. 
 

Faz da tua cidade, uma cidade melhor! 
Ajuda-nos a construir este evento... 

C 
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osé Conde, músico Portalegrense licen-
ciado em Musicologia, viajou até à Índia 
para aprender uma paixão que nasceu 
no decorrer dos seus estudos. 

Pertenceu a vários projectos musicais, inician-
do esse ciclo na cidade de Portalegre com os 
“Sacristões”, passando por “Classic Bordeaux” 
e “Howard Canavarro”. Mais tarde deu alguns 
concertos com os “Marcado Negro” e pertenceu 
a “Terrakota”, bandas conhecidas nacional e 
internacionalmente. 
 
Nos dias de hoje dedica-se à sua família e dá 
aulas no Conservatório de Portalegre, onde 
ensina História da Musica. 
 
À Portalegre Core falou também da sua expe-
riência na Índia, onde aprendeu e desenvolveu 
a sua grande paixão a nível musical, o Sitar. 

J 

Ocorreu durante a minha licenciatura em Musi-
cologia. No decorrer do segundo ano tinha uma 
professora de etnomusicologia que tinha tirado 
o seu mestrado em Goa, onde, por sua vez 
conhecia um musico Goês, Sitarista, que veio 
tocar a Portugal. Ao saber da sua vinda apro-
veitou e convidou-o a passar pela Universidade 
para que ambos pudessem mostrar aos alunos 
uma coisa completamente diferente e nova 
para todos. Nessa tarde de magia do ano de 93 
ou 94, levei um livro para me entreter. Mas, 
para meu espanto, quando ele tocou a primeira 
nota, nem abri o livro, e fiquei hipnotizado do 
inicio ao fim da sua apresentação.  
 
Daí até começar a tocar Sitar ainda se passa-
ram 10 anos. Vivia em Portugal, Lisboa naquela  

José Conde 
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Como desenvolveste o     
gosto pelo sitar? 
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Começou no verão de 2004, eu dava aulas de 
música e aproveitei as minhas férias para ir até 
à India. Não posso dizer que foi uma grande 
experiência em termos da viagens, devido às 
monções, mas foi sim uma enorme experiência 
no que diz respeito ao Sitar, sendo a minha pri-
meira conexão “a sério”, com esse mundo. 
Recordo-me de não ver o Sol durante 1 mês e 

altura, e não tinha dinheiro para fazer grandes 
viagens, ficando assim resumido em inúmeras 
idas à Fonoteca Municipal. O que era a Fono-
teca Municipal? Foi um projecto com o propó-
sito de criar uma biblioteca para consulta, mas 
em Cd´s. Imaginem uma pessoa que gosta de 
Poesia e Livros e ter “carta branca” numa 
biblioteca para andar à procura de tudo o que 
lhes ocorre na mente? É exactamente a coisa 
que alguém apaixonado por musica adoraria 
fazer, ter uma lista de milhares de Cd´s e 
poder ouvir tudo o que lhe apetecesse de for-
ma totalmente gratuita. Confesso que passava 
lá o tempo. 
 
Caricato é, que na minha primeira ida à India, 
em 2004, fui a Goa e quando lá cheguei repa-
rei que existia um conservatório de música 
Indiana. De qualquer modo o que pretendia 
era procurar alguém que me ensinasse a tocar 
o Sitar pois há 10 anos que andava a ouvir 
Cd´s e envolto naquela musica tentando per-
cebe-la. Ao encontrar um Sitarista e no decor-
rer de uma conversa, vim a descobrir que tinha 
sido a mesma pessoa que me tinha hipnotiza-
do e tinha ouvido à 12 anos atrás naquela tar-
de em Lisboa, Ustad Chhote Rahimat Khan. 

Como desenvolveste o     
gosto pelo sitar? 

Fala-nos da tua passagem 
pela índia. 
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meio. Iniciei assim uma relação 
com o meu professor, não sei 
se foi sorte ou terá sido o nor-
mal, mas ficámos muito próxi-
mos, muito amigos, mais do 
que apenas professor-aluno. 
Na Índia o aluno tem de per-
tencer ao mundo afectivo do 
Mestre se não, não terá muita 
sorte.  
 
Desde o início o meu Mestre 
percebeu logo que eu já era 
músico, unicamente não perce-
bia era nada daquela tradição 
musical. Eu entendia o que ele 
me explicava somente não 
sabia manusear o Sitar. 
 
Passado 4 anos, em 2008, vol-
tei de novo a dar continuidade 
à minha aprendizagem. 
 
Em 2009 que foi realmente a 
minha grande aventura  e não 
sabia quando regressaria, já 
necessitava de fazer essa via-
jem há muito tempo e tive a 
oportunidade de o fazer des-
prendendo-me das coisas que 
tinha em Portugal e acabei por 
ficar na Índia 1 ano. Ainda pas-
sei pelo Sri Lanka, Tailândia, 
Tibete, viajei um pouco por 
toda aquela parte mas sempre 
conectado ao meu professor e 
à musica. Ai sim aprofundei 
muito mais a minha aprendiza-
gem do Sitar bem como toda 
aquela cultura e arte. 

Sim, pertenci a várias bandas de Portale-
gre. Recordo-me da minha primeira ban-
da, que se não estou em erro, foi a pri-
meira banda de Portalegre, os Sacris-
tões. Excluindo claro, organistas e grupos 
de baile. 
 
Os Sacristões foram interessantes no 
sentido de ser a minha primeira aventura 
musical, creio que de momento só ape-
nas um ainda continua a tocar, o Pedro 
Monteiro, baterista. 
 
Após os Sacristões criei os Classic Bor-
deaux, com o Luciano, o Fernando e o 
João e fartámo-nos de “curtir”, sobretudo 
porque produzíamos uma musica que 
todos gostávamos e nos dava um enorme 
prazer. Não me recordo de nada aqui 
parecido a não ser o que vinha de fora e 
nos inspirava. 
 
Howard Canavarro surgiu numa altura em 
que já estava a ser “contaminado” por 
uma atitude mais Hardcore. Devo ter sido 
convidado pelo baterista, o Pedro, e pelo 
Tonho Mãe. Não sei de onde surgiu o 
nome de “Howard Canavarro”, somente 
sei que ainda hoje é o pseudónimo do 
Tonho Mãe. Aconteceu posteriormente 
uma troca de baterista que, infelizmente 
não deixamos nada gravado pois a banda 
na altura, recordo-me que deu um pulo 
enorme e nada tinha a ver com a grava-
ção que ficou registada de Howard Cana-

FIZESTE PARTE DE VÁRIOS 
PROJECTOS MUSICAIS DE 
PORTALEGRE. FALA-NOS 
SOBRE ESSA TUA FASE. 



7 

Sim, pertenci a várias bandas de Portale-
gre. Recordo-me da minha primeira ban-
da, que se não estou em erro, foi a pri-
meira banda de Portalegre, os Sacris-
tões. Excluindo claro, organistas e grupos 
de baile. 
 
Os Sacristões foram interessantes no 
sentido de ser a minha primeira aventura 
musical, creio que de momento só ape-
nas um ainda continua a tocar, o Pedro 
Monteiro, baterista. 
 
Após os Sacristões criei os Classic Bor-
deaux, com o Luciano, o Fernando e o 
João e fartámo-nos de “curtir”, sobretudo 
porque produzíamos uma musica que 
todos gostávamos e nos dava um enorme 
prazer. Não me recordo de nada aqui 
parecido a não ser o que vinha de fora e 
nos inspirava. 
 
Howard Canavarro surgiu numa altura em 
que já estava a ser “contaminado” por 
uma atitude mais Hardcore. Devo ter sido 
convidado pelo baterista, o Pedro, e pelo 
Tonho Mãe. Não sei de onde surgiu o 
nome de “Howard Canavarro”, somente 
sei que ainda hoje é o pseudónimo do 
Tonho Mãe. Aconteceu posteriormente 
uma troca de baterista que, infelizmente 
não deixamos nada gravado pois a banda 
na altura, recordo-me que deu um pulo 
enorme e nada tinha a ver com a grava-
ção que ficou registada de Howard Cana-

FIZESTE PARTE DE VÁRIOS 
PROJECTOS MUSICAIS DE 
PORTALEGRE. FALA-NOS 
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varro. Ensaiávamos numa cave em 
Benfica quando ocorreu um mega 
concerto em Portalegre. Iniciámos 
nós o espectáculo, a fazer a primei-
ra  par te  dos  “Gangrena” , 
“Macabre” , que possuam um bate-
rista que me deixou boquiaberto a 
tocar aquele estilo musical, “Brutal 
Truth” que deram uma lição em 
cima de palco brutal, foi mesmo 
“Brutal”, e no final tocaram os Aus-
tríacos “Pungent Stench”. Esse 
concerto foi o auge de Howard 
Canavarro em que as primeiras 
filas de cadeiras do Crisfal, ainda 
cineteatro,  ficaram resumidas a pó. 
Ainda demos mais um concerto na 
discoteca “A Maluka” e após isso  
acabámos por nos separar. 
 

Já conhecia alguns elementos dos 
Terrakota ainda antes de formarem a 
banda, talvez por meados de 97, 98. 
A Banda formou-se através do 
Júnior, do Humberto e do Alex. Esti-
veram uns meses em África e volta-
ram cheios de inspiração. Começa-
ram a ensaiar na “Casa Ocupa” em 
Queluz, uma sala cheia de esferovi-
tes e esponjas, e eu, ia lá assistir aos 
ensaios por já os conhecer. Entretan-
to desliguei um pouco e quando vol-
tei a ouvir falar de Terrakota tinham 
eles gravado um EP ao vencerem 
um concurso da FNAC, talvez no ano 
2000. Nessa altura, cada vez que me 

Fizeste parte de     
terracota. como foi 
essa experiência? 
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deslocava a Lisboa, ia ver um 
concerto de Terrakota, que, na 
altura passou a ser a minha ban-
da preferida, não apenas pela 
cena afectiva que tinham com os 
membros da banda, mas por na 
altura serem a melhor banda 
desse tipo, como também pela 
atitude e dedicação que 
demonstravam. 
 
Ao regressar da Índia, foi aí que 
iniciei o meu ciclo em Terrakota 
e me convidaram para entrar 
nesse projecto. Existiram duas 
razões ao que me recordo. Uma 
delas por já tocar Sitar e de vez 
enquando levava o Sitar e dava 
“uns toques” com eles nos 
ensaios, a outra é que tinha dei-
xado passar o prazo do concur-
so de professores. Na altura , os 
“Mercado Negro” tinham um 
teclista chamado João Gomes 
que por ter vários concertos dos 
“Cool Hipnoise” (outro dos pro-
jectos deste) fui chamado a 
fazer uns espectáculos com os 
Mercado Negro.  
 
A malta dos Terrakota reparou 
nisso, convidaram-me e foi aí 
que comecei a tocar com eles. 
Gravei ainda o terceiro álbuns 
com eles, o “Oba Train” onde 
toquei sobretudo Teclas e Sitar. 
 
Tive momentos muito positivos 
com os Terrakota, foi sem dúvida 
uma grande experiência. 

Quando cheguei da Índia, voltei 
para Portalegre. Numa tarde de 
Setembro vinha a subir a Rua do 
Comércio e em conversa com a 
minha mulher comentei que era 
aquela a escola onde eu tinha 
estudado, embora nessa altura 
ainda o Conservatório não era 
naquelas instalações.  
 
Como procurava trabalho, decidi ir 
perguntar se necessitavam de 
alguém para lecionar. Entrei no 
edifício, perguntei, apresentei-me 
e para me espanto necessitavam 
de um professor de História da 
Musica e Acústica. 
 
Aos meus alunos, ensino o que 
podemos entender por História da 
Musica Ocidental. A disciplina de 
Acústica foi extinta o ano passado, 
que era estudar o fenómeno sono-
ro do ponto de vista da física, quí-
mica, da biologia, psicologia. Aca-
bo sempre por colocar paralelis-
mos com culturas musicais que 
conheço de modo a cativar os 
meus alunos e lhes proporcionar 
novos conhecimentos e mostrar o 
quão grande é o mundo e a diver-
sidade que nele podemos encon-
trar. 

Fizeste parte de     
terracota. como foi 
essa experiência? 

Dás aulas no con-
servatório de      

Portalegre. O que 
ensinas aos teus 

alunos? 
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Após ter saído de Terrakota, tive 
projectos de musica electónica 
com o Tiago, como os “Sonic Roc-
kers Hifi” e os “Chill Advance”, com 
os quais actuei no Boom Festival, 
Freedom Festival, entre outros. 
Nos dias de hoje não tenho nada 
mais a não ser a cultura musical 
Indiana e as divagações ao piano 
quando encontro um exemplar. 
Infelizmente o Sitar aqui não tem 
muita expressão. Mesmo que haja 
pessoas que procurem coisas dife-
rentes é um pouco complicado 
inserir o Sitar. Já dei dois concer-
tos no CAE Portalegre e alguns 
em Feiras Medievais. Creio que 
são os únicos sítios onde talvez se 
consiga encaixar melhor esta cul-
tura musical. Na ultima Feira 
Medieval de Marvão tive o prazer 
de ser acompanhado pelo tablista 
Indiano Vikas Tripati de Varanasi, 
qual acompanhou  o Sitar a nível 
de percussão. Recordo-me tam-
bém do concerto na Associação 
Ficar que também foi interessante. 
 
Fora da música tenho vários pro-
jectos a que me dedico. Tenho a 
minha família , tenho uma horta, 
estou a fazer um pomar e abri 
recentemente um bar em Marvão e 
uma banquinha de Sumos Natu-
rais e Cocktails de que usufruímos 
sobretudo no Verão. De momento 
são estes os meus projectos. 

Para mim creio que o não ter nada 
musicalmente não é algo constran-
gedor. O que é importante são as 
boas energias e em vez de mos-
trar isso através da vibração das 
cordas, mostro-o através dos ali-
mentos que produzo (risos…). 
Cheguei a um ponto da minha per-

Tens algum projecto 
no presente? 

Quais os teus planos 
futuros? 



contactos 

www.facebook.com/hekuly 
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sonalidade que não vejo uma 
grande diferença entre tocar Sitar 
e pegar numa enxada e semear 
umas batatas ou umas cebolas. 
 
Este é um dos mues planos futu-
ros, a agricultura é um plano 
anual, todos os anos é necessário 
semear, fazer a horta, colher, fazer 
as conservas para o ano de modo 
a não ter de ir ao “Pingo Doce”, e o 

pomar é um projecto de vida que 
ficará para os meus filhos, netos, ou 
alguém que compre o terreno se 
algum dia chegara ser vendido.  
 
A nível musical só o tempo o dirá, 
onde o Sitar é provável que esteja 
sempre presente. 



Ricardo Gordo deu a conhecer aos seus fans, amigos e 
seguidores, o Teaser no novo trabalho discográfico “Mar 
Deserto”, bem como a capa do novo álbum. 
 

www.facebook.com/ricgordo 

Ricardo Gordo 

Nova Web TV da região de Portalegre. Estreia marcada para 
dia 5 de Abril pelas 17h no Centro Municipal de Cultura em 
Castelo de Vide. 

www.facebook.com/alentejo360tv 

Overcome the sky 

O grupo de teatro de Portalegre divulgou recentemente o 
seu novo logótipo e a sua primeira peça. Para mais informa-
ções basta clicar no link abaixo descrito. 

www.facebook.com/teatrodoconventoptg 

Teatro do convento 

O projecto Overcome the Sky divulgou recentemente a sua 
nova imagem. 
 

www.facebook.com/overcomethesky 

Os ANDERSKOR lançaram recentemente algumas datas da 
sua Tour para o ano de 2014 que contará com alguns con-
certos fora do país, nomeadamente, e para já, em Espanha. 
 

www.facebook.com/AnDerSkorOfficial 

ANDERSKOR 

Diz-se Que... 
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Alentejo 360 
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CRÓNICAS de:  
GASPAR GARÇÃO 

O que fazer, quando alguém tem um 

amor e uma paixão tão devastadoras 

pela música, mas não tem talento 

nenhum para aprender a tocar um instrumento? 

 

 A solução para este dilema encontrei-a quando era adolescente, depois 

das infrutíferas e ridículas tentativas de aprender a tocar guitarra, nas escadas 

de São Cristóvão, com um paciente e “santo” amigo meu, o Luciano, a tentar-

me ensinar o A-B-C-D, ou melhor, o Dó-Ré-Mi-Fá-Só-Lá-Si-Dó dum amador 

guitarrista: embrenhar-me de tal forma na música, nas letras, na parafernália 

dos artistas, na ida aos concertos, que até me esqueci que acordes vindo da 

minha casa, só mesmo os de um cantor de ópera amador no banho… 

 

 Desde muito novo que a minha “dureza de ouvido” me obriga a ouvir dez, 

vinte vezes uma música, um disco, para aquele som milagroso me “entrar” pela 

cabeça a dentro, mas depois de entrar, fica a ricochetear e a ribombar para a 

vida inteira, e é por isso que ainda consigo acompanhar as letras de cor de 

centenas de discos dos meus grupos favoritos, desde Joy Division a Bauhaus, 

Jane’s Addiction, Led Zeppelin, The Smiths (e tantos outros!). 

 

 E aos músicos de verdade, guardo-lhes rancor? Pelo contrário, o talento 

para ler pautas, para construir ligações entre sons, entre acordes, a magia da 

criação, é para mim algo de sagrado, tal como os músicos o são, e é por isso 

que acho com todo o meu ser, que um dom tão precioso não se deve perder a 

fazer música comercial ou, pecado dos pecados, a compor música Pimba… 

O 
“A Tragédia de um homem          

ridiculamente “Duro de ouvido” 
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“Boa sorte para todos”  

Rui Tavares 

“Parabéns pela iniciativa e por todo o excelen-
te trabalho que têm desenvolvido em prol da 
música portalegrense. Um abraço e força!” 

Ricardo Gordo 

  

“Obrigado pelo vosso apoio e pela força que 
têm dado à nossa banda” 
 

Pedro Surrécio 

Testemunhos 
“Nunca desistir! O Sonho comanda a vida! E 
nós, sociedade pro-activa somos, fazemos 
parte da tripulação que viaja em primeira clas-
se. BLESS” 

LDS Selecta 
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Os Viajantes do Tempo surgiram com o 
Pedro Pires e com o Pedro Surrécio. Anda-
ram à procura um do outro, mais precisa-
mente o Pedro Surrécio à procura do Pedro 
Pires e o desafio para começarem a brincar 
na minha garagem. 
 
Foram brincando, brincando, foram adicio-
nando mais pessoas até que chegámos ao 
ponto em que chegámos hoje. (Vítor Surrécio) 

Viajantes do Tempo 

Foi bom, com muita pressão, tivemos um 
público muito exigente. É sempre importante 
tocar no CAEP bem como termos sido convi-
dados a fazer parte deste cartaz. (Vítor Surrécio) 

 
É sempre um orgulho tocar no CAEP. Somos 
uma banda com menos de um ano, ainda 
estamos em formação e composição de 

músicas, muita coisa ainda há por afinar, mas claro 
que a nossa vontade de tocar é sempre grande aca-
bando sempre por conseguir chegar aos palcos. 
(Pedro Pires) 

É um misto, um contraste. Há pessoas que adoram 
e há pessoas que odeiam. Há pessoas que me 
dizem que eu devia era estar calado e não cantar, 
outras que me dizem que devia cantar sozinho, sem 
a banda. Encontro de tudo, mas julgo que seja um 
pouco normal numa banda de originais ainda em 
formação e que todas elas sofrem do mesmo pro-
blema não sendo só a nossa. (Pedro Pires) 

 
 

Em todas as bandas há pessoas que gostam e pes-
soas que não gostam. Nós gostamos, e para nós é 
isso que interessa pois nós estamos aqui principal-
mente para nos divertirmos e dar o nosso melhor. 
Por vezes nem sempre é possível pois ainda não 
conseguimos jogar muito bem com a pressão pelo 
facto de sermos uma banda recente, mas lá chega-
remos. (Vítor Surrécio) 

Como surgiram os            

viajantes do tempo? 

Como foi estar no            

cae Portalegre? 

Qual o feedback que  têm    

recebido? 



17 

s Viajantes do Tempo são compostos 
por 5 elementos, Vítor e Pedro Surrécio, 
baixo e bateria respectivamente; Pedro 
Pires na voz; Ricardo Estorninho no 
teclado e o mais recente membro do 

projecto, João Dias na guitarra solo. 
 
Fundados há menos de um ano, já contam com 
cerca de meia dúzia de concertos um pouco por 
todo o Alentejo. 
 
Estiveram à conversa com a Portalegre Core no 
passado dia 14 de Março, após o seu concerto no 
Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre.  

O 

Viajantes do Tempo 
músicas, muita coisa ainda há por afinar, mas claro 
que a nossa vontade de tocar é sempre grande aca-
bando sempre por conseguir chegar aos palcos. 
(Pedro Pires) 

É um misto, um contraste. Há pessoas que adoram 
e há pessoas que odeiam. Há pessoas que me 
dizem que eu devia era estar calado e não cantar, 
outras que me dizem que devia cantar sozinho, sem 
a banda. Encontro de tudo, mas julgo que seja um 
pouco normal numa banda de originais ainda em 
formação e que todas elas sofrem do mesmo pro-
blema não sendo só a nossa. (Pedro Pires) 

 
 

Em todas as bandas há pessoas que gostam e pes-
soas que não gostam. Nós gostamos, e para nós é 
isso que interessa pois nós estamos aqui principal-
mente para nos divertirmos e dar o nosso melhor. 
Por vezes nem sempre é possível pois ainda não 
conseguimos jogar muito bem com a pressão pelo 
facto de sermos uma banda recente, mas lá chega-
remos. (Vítor Surrécio) 

 

Qual o feedback que  têm    

recebido? 
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contactos 

www.facebook.com/vdotempo 

Ensaiar, ensaiar, ensaiar, dar con-
certos. Após de estar tudo ensaia-
do, compor mais alguma coisa, e 
ensaiar, ensaiar, ensaiar e nova-
mente dar concertos. (João Dias) 

Eu estava a tocar num projecto a 
solo que era  o “Fiel Viajante do 
Tempo”, um pouco por uma brinca-
deira que já vem do passado e 
trouxe do Algarve. Foi um nome 
que acabou por ficado agarrado a 
mim e também não me quis desas-
sociar dele. 
 
Fui convidado o ano passado para 
fazer uma série de concertos aqui 
por Portalegre sozinho.  
 
Quando comecei a tocar com o 
Pedro andámos à luta com que 
nome iriamos ter e acabámos por 
pegar no “Fiel Viajante do Tempo” e 
estender para os Viajantes do Tem-
po. Até porque Viajantes do Tempo 
somos todos, não só na vida como 
na música. (Pedro Pires) 

É como começar de novo, do prin-
cipio. Comecei a tocar com 13 anos 
quando me compraram a primeira 

guitarra, já não tocava mal, até 
tocava mais ou menos, entretanto 
parei, muito tempo, tempo 
demais. Quando os vi a brincar na 
minha garagem acabei por me 
associar a eles. Nunca tinha toca-
do baixo, a primeira vez que o fiz 
foi com um baixo emprestado e já 
tínhamos concertos agendados e 
eu, sem nunca ter tocado baixo 
nem sequer sabia o que era trans-
portar um baixo de um lado para 
outro, apenas que tinha 4 cordas. 
Todos tiveram que ter paciência 
comigo, especialmente o Pedro 
Pires, que vinha todos os dias da 
sua terra para podermos ensaiar. 
É algo por que quero lutar, tocar 
baixo. 

Quais os vossos                  

planos futuros? 

Como surgiu o nome  

“Viajantes do tempo”? 

Vítor, como é voltar 

a tocar após tantos 

anos? 
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ândida Martins, natural de Portalegre, 
de 38 anos, é casada e tem 2 filhas. Ini-
ciou o gosto pela arte manual e produ-
ção de figuras em material E.V.A. atra-
vés da sua irmã. 

 
Em conversa com a Portalegre Core a artista 
falou-nos sobre como é produzir estas peças 
bem como o reconhecimento das pessoas para 
que as fabrica. 
 
Fiquem a conhecer um pouco mais sobre Cândi-
da Martins. 

C 

Foi através da minha irmã. Ela pegou-me 
o “bichinho” das bonecas em E.V.A. 

Todas me dão gosto de produzir, uma vez 
que as faço com muito carinho e a pensar 
na pessoa para qual as mesmas se desti-
nam. Normalmente são bonecos perso-
nalizados e quando vejo a reacção das 
pessoas ao meu trabalho é, simplesmen-
te, adorável. No geral todas me dão 
assim este gosto enorme produzir, mas 
uma que me deu muito gosto foi o polícia 
na mota. 

Vejo alegria, bem como a surpresa das 
pessoas quando vêm o meu trabalho. 
Sinto uma grande e enorme satisfação 
por ver o meu trabalho reconhecido, uma 
vez que me voltam a pedir para fazer 
mais alguns trabalhos para elas. 

Cândida Martins 

Sim, já. Por acaso já fiz um trabalho para  
Luanda. 

Já fizeste algum        

trabalho para o 

estrangeiro? 

Qual a peça que mais 

gosto te deu produzir? 

o que vês e sentes ao 

fazer estes trabalhos? 

Como surgiu o gosto pela 

arte manual? 
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Foi-me feita uma encomenda para convi-
dados de um baptismo. 25 bonecos e 40 
cestas para lembranças. 

Gostava muito de poder expor as minhas 
peças, mas infelizmente não tenho muito 
tempo disponível para ter algumas peças 
que possa expor. 
 
As figuras levam algumas horas a ser 
produzidas e dão muito trabalho. Todo o 
processo de montagem, colagem, etc, é 
feito manualmente, tudo feito por mim. 

Todos podem visualizar e adquirir as 
minhas peças através do meu facebook, 
do meu blog, ou falando directamente 
comigo. Qualquer uma dessas hipóteses 
é viável para quem as deseje adquirir. 

Felizmente, todos têm adorado o meu tra-
balho e estão sempre a comentar no 
Facebook assim que publico algo novo.  
 
Como anteriormente já referi, para mim é 
um prazer e uma alegria ver a cara de 
satisfação dos meus “clientes” quando 
recebem a encomenda por eles feita. 
 
Dá-me vontade de continuar a produzir 
mais peças sempre com o mesmo cari-
nho e a mesma vontade. 

Qual o maior número de 

peças que já alguém te 

encomendou? 

Pensas algum dia expor 

as tuas peças? 

Como podem as pessoas, 

adquirir as tuas peças? 

Qual o feedback que 

tens recebido dos teus 

“clientes”? 
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Gostava muito de poder expor as minhas 
peças, mas infelizmente não tenho muito 
tempo disponível para ter algumas peças 
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contactos 

Candida_martins@outlook.com 

bonecosemevacandida.blogspot.pt 

www.facebook.com/candida.martins.129 

Pensas algum dia expor 

as tuas peças? 

Como podem as pessoas, 

adquirir as tuas peças? 

Qual o feedback que 

tens recebido dos teus 

“clientes”? 
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Biografia 

ui Trindade Tavares é mais conhecido por Rukka entre os ami-
gos e a família. Nascido em 1980 em Portalegre começa a sua 
aventura na música como baixista com o irmão e mais dois ami-
gos na banda “Pétalas D´Aço”. Nesta altura tinha as mãos tão  
pequenas que para tocar numa corda “Mi” tinha de utilizar o 

polegar. Não se intitula como musico de garagem, mas sim de casa (como 
o famoso vídeo de ensaios da Banda Censurados que está no Youtube em 
que a banda ensaiava no quarto de João Ribas). Mais tarde entrou num 
projecto com Sérgio Graça (Locus Horrendus) e Ricardo “Fert” (Jezebel).  
Roubava a bateria electrónica ao irmão às escondidas para poderem 
ensaiar na casa do Graça. A ultima experiência enquanto musico foi com 
Nuno Coelho (Grub) onde também não chegaram a sair de casa novamen-
te.  
 
Em 1997 tornou-se “Manager” da banda “Hemorroidas” que considera o 
nome uma autentico erro de casting. Tiago Landeiro, José Miguel Vintém, 
Marinho e Vítor Chagas eram os membros do projecto. Através deste pro-
jecto teria a oportunidade após um convite do antigo delegado do IPJ, 
Zeca Freire, de produzir um programa na rádio S. Mamede, onde, em con-
junto com Carla Martins, desenvolveu muitos temas relacionados com o 
nosso meio envolvente e, obviamente, a música. Mais tarde para enrique-
cer o elenco chegaram os brilhantes Ricardo Batista, Ricardo Mouro, João 
Picado, Mário Tavares e Humberto Ramos (repórter de exterior principal-
mente em Timor). 
 
No final de 1999 estudou Comunicação: Marketing, R.P. e Publicidade e 
deixa a rádio, afastando-se um pouco da realidade musical de Portalegre.  
Nos últimos anos regressou a esta realidade vendo que a vontade desta 
nova geração não é muito diferente da que assistiu anteriormente, afinal 
todos querem fazer aquilo que gostam, TOCAR! 

R 

Rui Trindade 
Tavares 
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ste mês continuamos com a 
analise dos principais com-
ponentes de um Home Stu-

dio. Na coluna anterior falámos sobre a 
Digital Áudio Workstation ou DAW (um 
computador com software áudio instala-
do) e sobre conversores, que conver-
tem o som de analógico para digital e 
vice-versa. Hoje vamos falar do compo-
nente que converte o som analógico 
em corrente eléctrica, o microfone. 
 
 O princípio geral de um microfone 
é bastante simples e consiste em cap-
tar um sinal e retransmiti-lo para outro 
aparelho. Mais especificamente, os 
microfones captam as ondas sonoras 
causadas pela voz ou pelo instrumento 
que se está a gravar e transformam 
essa energia em corrente eléctrica, que 
é depois transportada pelo cabo do 
microfone até ao conversor. As ondas 
sonoras são captadas pelo diafragma, 
que é um componente comum a todos 
os microfones. Este consiste numa fina 
membrana muito sensível que oscila 
com as ondas sonoras. Estas oscila-
ções são depois transformadas em 
sinal eléctrico através de processos 
variados, já que existem vários tipos de 
microfone que o fazem de modo dife-
rente. 
 
 Podemos distinguir vários tipos de 
microfone pelo modo como convertem 
som em electricidade. Os mais comuns 
nume estúdio são os microfones dinâ-
micos e de condensador, dado que 

E 
Microfones 

LOUD & CLEAR 
conseguem responder a praticamente 
todas as situações. 
 
 
 
 
 
 
 

 Os microfones dinâmicos são os 
mais versáteis e são utilizados em qua-
se todas as situações. A sua arquitectu-
ra é simples, o que os torna robustos e 
resistentes a níveis de som muito altos, 
como amplificadores e certos instrumen-
tos musicais como a bateria. Não têm 
amplificador interno e não precisam de 
alimentação externa ou de pilhas. Estes 
microfones têm o diafragma colado a 
uma bobine de metal , que por sua vez 
envolve um íman. Quando o diafragma 
vibra, a bobine move-se ao longo do 
íman e este movimento cria uma corren-
te eléctrica na bobine que é transporta-
da pelo cabo. 
Entre os modelos mais usados, pode-
mos destacar os clássicos Shure SM 57 
e 58, o Seinheiser MD 421 ou o AKG D 
112. 
 
 Os microfones de condensador, 
como o próprio nome indica, transfor-
mam a energia acústica em energia 
eléctrica através de um condensador, 
que é um componente electrónico que 
armazena energia. Estes microfones 

Figura 1 - Esquema simples do funcionamento de um microfone. 

As ondas sonoras fazem oscilar o diafragma e a vibração é transfor-
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Figura 3 - Princípio de funcionamento de um microfone de condensador. A vibração 

do diafragma altera a distância entre as duas placas do condensador, o que faz variar a 

corrente eléctrica. 

necessitam de alimentação externa e o sinal de áudio 
resultante é mais forte que o de um microfone dinâmico. 
Os microfones de condensador são mais sensíveis e cap-
tam melhor as pequenas nuances de um som mas não 
são indicados em ambientes com níveis sonoros muito 
elevados, já que facilmente distorcem devido à sua sensi-
bilidade. Um condensador contem duas placas com uma 
voltagem entre elas. Num microfone de condensador, o 
diafragma é uma dessas placas e quando vibra, a distan-
cia entre as placas varia, logo variando também a corrente 
eléctrica. Para este processo se desencadear, é necessá-
rio que o condensador seja alimentado por uma bateria ou 
por "phantom power", que é uma corrente eléctrica trans-
portada pelo cabo de áudio para o logo variando também 
a corrente eléctrica. Para este processo se desencadear, 
é necessário que o condensador seja alimentado por uma 
bateria ou por "phantom power", que é uma corrente eléc-
trica transportada pelo cabo de áudio para o microfone. 
 
 Vamos agora abordar duas das características mais 
importantes num microfone, a direccionalidade e a respos-
ta em frequência. Estes dois parâmetros são muito impor-
tantes para  determinar que tipo de microfone usamos 
para captar sinais de áudio. 
 A direccionalidade de um microfone refere-se à sua 
sensibilidade em captar sinais de áudio de várias direc-
ções. Os microfones podem ser omni-direccionais, uni-
direccionais ou bi-direccionais. 
 

 
 
 
Um microfone "omni" capta o som de forma igual, 
seja qual for a sua origem. Isto quer dizer que não 
precisa ser apontado à fonte sonora, já que a direc-
ção do sinal não interessa. São mais utilizados 
para captar o ambiente geral de salas, quando o 
som vem de várias direcções ou quando o microfo-
ne está estático e a fonte sonora se está a mover. 
Os microfones uni-direccionais são os mais utiliza-
dos, já que permitem um maior controlo na captura 
dos sinais áudio, especialmente quando existem 
muitas fontes sonoras. Estes microfones captam o 
som predominantemente de uma direcção frontal e 
rejeitam o som que vem dos lados e de trás quase 
por completo. 
 
 Os microfones bi-direccionais captam o som de 
duas direcções opostas e são utilizados apenas em 
técnicas muito específicas de captação como o 
Middle-Side ou o Blumlein Pair. 

Figura 2 - Princípio de funcionamento de um microfone dinâmico. O diafragma move a bobine 

para a frente e para trás e o íman cria uma corrente eléctrica na bobine. Esta corrente eléctrica é 

OMNI UNI 

Figura 4 - A direccionalidade dos microfones. O "Omni" capta o som de qualquer 

lado, o "uni" capta apenas de frente e rejeita dos lados e detrás e o "bi" capta de duas 

direcções opostas. 
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Por: Pedro Mangerona 
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 A resposta em frequência refere-se ao modo 
como um microfone reage a certas frequências. Todos 
os microfones acentuam certas frequências e redu-
zem outras, e este factor é muito importante na esco-
lha do microfone para um determinado trabalho. A res-
posta em frequência de um microfone pode ser obser-
vada no gráfico que o fabricante disponibiliza e que 
podemos observar em baixo.  
  
O eixo do x 
indica-nos a 
frequência 
em Hertz ou 
ciclos por 
segundo e o 
eixo do y a 
resposta em 
decibéis.  
 
 
 
Neste exemplo, podemos ver que o microfone come-
ça por atenuar ou reduzir as frequências entre 40 e 
150 Hz aproximadamente, depois é linear até aos 2 
Khz e começa a aumentar os decibéis entre os 3 Khz 
e os 10 Khz. Por fim, atenua as frequências entre 10 e 
15 Khz. Por este esquema, podemos dizer que este 
microfone é bom para captar sinais como a voz huma-
na, já que as frequências que ele realça (entre 3 a 10 
Khz) são muito importantes na voz humana. Por outro 
lado, este microfone não é indicado para captar um 
baixo eléctrico ou um bombo de bateria, já que atenua 
muito os graves entre os 40 e os 150 Hz.  

UNI BI 

Figura 4 - A direccionalidade dos microfones. O "Omni" capta o som de qualquer 

lado, o "uni" capta apenas de frente e rejeita dos lados e detrás e o "bi" capta de duas 

direcções opostas. 

Figura 5 - Gráfico de resposta em frequência.  

Figura 6 - Dois exemplos de microfones para aplicações distintas. O da esquerda ( Shu-

re SM 57) é utilizado para sons mais agudos dado que atenua muito as frequências gra-

ves e o da direita (AKG D 112) é muito utilizado para captar sons graves devido à sua 

resposta nessas frequências.  
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Tir’ó Cu do Sofá 

 

SUBWAY RIDERS vs              

PSICOTRONICS 

11 ABRIL - CAEP 

 

Os Subway Riders são um colecti-

vo de músicos de Coimbra. Consi-

derados a banda mais esquizofré-

nica deste rectângulo e dos arre-

dores, regressam ao CAE Portale-

gre para apesentarem o seu 

segundo álbum, este qual, ainda 

não se encontra disponível.  

Apresentam uma sonoridade tanto 

de garage rock como de free-jazz 

e punk num espectáculo totalmen-

te renovado, com novas musicas 

entre as antigas que parecem 

recentes. Novas coreografias e a 

mesma loucura, é o que nos pro-

metem para o próximo concerto de 

dia 11 de Abril em Portalegre. 

Excepcionalmente nesta noite irão 

“contracenar” com o músico Mar-

quês (membro dos míticos Avô 

Varejeira) enquanto Psicotronics. 

www.facebook.com/SubwayRiders 

  

 

THE LONELY HEARTS FUCKIN 

BAND 

28 ABRIL- CAEP 

 

Os Lonely Hearts Fuckin Band sur-

giram no final de 2011, onde pro-

cessam um cruzamento de 

rock´n´roll, blues do mississipi, 

soul e 60´s garage. 

 

Nos anos seguintes, o grupo tocou 

nos principais clubes de rock de 

Lisboa como o Club Ferroviário, 

Roterdão Club, Fantasma Lusita-

no, Mob, Bar Americano, entre 

outros. 

Com elementos provenientes de 

vários outros projectos como 

“Bruto and the Cannibals”, “Twilight 

Creatures” e “Kings of Disaster” 

apresentam-se como trio com o 

novo baterista Portalegrense 

Pedro Serrano. 

www.facebook.com/thelonelyheartsfockinband 

 

O QUARTO FANTASMA 

4 ABRIL - CAEP 

 

 

O Quarto Fantasma é um trio de 

Lisboa de rock experimental, prin-

cipalmente instrumental que 

explora várias dinâmicas musicais. 

Do quase silêncio até intensas 

explosões de som, existem desde 

2010, lançando o seu primeiro EP 

“Arder” em 2011, incluindo uma 

versão do tema de José Afonso 

“Canção de Embalar”. 

E edição em 2013 de “A Sombra”, 

junta o Quarto Fantasma ao catá-

logo da editora “Raging Planet” 

onde constam bandas como 

“Bizarra Locomotiva”, “Peste & 

Sida”, “Riding Pânico”, “Men 

Eater”, “Besta”, “Capitão Fantas-

ma”, “Sinistro”, entre muitas 

outras. 

oquartofantasma.com/ 
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ONE MAN BAND FESTIVAL 

17 E 18 ABRIL- CAEP 

 

“Honkeyfinger” funde influências de grupos como os “Captain Beefheart”, “Blue 

Cheer”, “ZZ Top” e “Black Sabath”, num som desesperado que parece irromper 

das entranhas da terra, sublinhado a riffs de harmónica. O Som é de um blues 

sujo e infernal e de um rock´n´roll duro e primitivo. 

“Tongue Tied Twin” é Chistian Buehl-

mann, com o seu Dirty Blues e Garage 

Rock´n´Roll primitivo. A técnica da guitar-

ra e o distintivo som do seu slide são o 

centro do seu espectáculo selvagem. 

Enquanto o cantar e o gritar, a sua har-

mónica, o seu bater de pé e o rouquejar 

da sua voz são o complemento que faz 

de si uma banda especial e espontânea. 

“Tumba Swing” é um projecto que surge devido ao facto de 

este multi-instrumentista ter sido expulso de todas as bandas 

que já fez parte, excepto uma, em que tinha sido ele a expul-

sar todos os outros membros. A sua sonoridade é uma com-

binação de estilos como Rockabilly, Dirty Blues, Country e 

Rock´n´Roll. 

“Trixie Trainwreck No Man Band” faz a diferença entre as 

Woman bands. A sua sumptuosa técnica e um forte senti-

do de ritmo Rock´n´Roll são um contraponto original com a 

sua voz feminina muitas vezes comparada a nomes de 

figuras míticas como Wanda Jackson e Brenda Lee. 

“Diego DeadMan Potron” é 

influenciado pelas sonori-

dades tradicionais do séc. 

XIX e pelas musicas afro-

americanas rurais que 

reorganiza num ambiente Trash-Blues. O seu 

som promove uma fusão do blues e o 

rock´n´roll. 

“Little Orange” é uma “mono band”, o que permite 

viagens incessáveis, que se estendem do Blues 

Negro até à Pré-História do Rock. Little Orange ten-

ta ser em palco herdeiro de uma tradição, que 

remonta do blues levado do Mali para o Delta do 

Mississípi, através de sangue Africano. 
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