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sugestões

A GAROTA NÃO
Basta ouvir os primeiros acordes e rimas de «No Dia do Teu Casamento»,            
que nos conduz pela mão através da «Rua das Marimbas», para perceber que 
A Garota Não possui algo de singular: uma mistura rara entre a genuinidade e 
um olhar social e humano, numa escrita apurada, poética e, não raras vezes, 
ferida, capaz de espremer a alma em versos que se ouvem e teimam em 
permanecer. Um disco onde canta, na primeira pessoa, «o que dói, o que faz rir, 
o que os dias trazem quando neles se derrama a vida: na delicadeza, respeito,
relações, sonhos e amor» - palavras suas. Do bairro para o mundo, esta garota
é definitivamente um Sim.

SEQUIN
Já descreveram a sua música como                      ou           electro, mas a verdade 

MARINHO
O que se encontra no intervalo situado entre as expetativas mais românticas e 
a, muitas vezes desencantada, vida real? Uma pergunta com ar de truque a 

  alternativa que 

GIRL POWER – PARTE 2:
5 NOMES NACIONAIS PARA SEGUIR DE PERTO

Apresentamos esta 5 mulheres fundamentais da música moderna portuguesa, para seguir com 
atenção redobrada.

é que Sequin – os pais chamam-lhe antes Ana Miró - sabe como animar uma 
festa. «Born Backwards», disco lançado em 2019, contou com a produção de 
uma máquina de beats humana chamada Xinobi, que ligou na perfeição um 
ideal de nostalgia com a urgência do abanar de anca. A pista está oficialmente 
aberta.
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single

electro pop

que Marinho tem procurado dar resposta, através de uma        folk 

MINTA & THE BROOK TROUT
Francisca Cortesão é o nome que usa para assinar as declarações de impostos, 
mas é como Minta, personagem a que deu vida depois da leitura de «To The 
Lighthouse», de Virginia Wolf, que tem editado alguns dos mais recomendados 
discos com edição nacional da última década, sempre com a folk e uma doce   
melancolia a fazer-nos sombra. Há dias fomos brindados com Matador, a nova 
canção que serve de cartão-de-visita a «Demolition Derby», com data de 
edição prevista para 16 de abril deste ano. O concerto de apresentação do novo 
disco será no dia 24 de maio em Lisboa, no Teatro Maria Matos. 
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MARIA REIS
Após nos ter ensinado tudo sobre como fazer o nosso próprio Pega Monstro, 
Maria Reis fez-se à estrada e, em solo, ofereceu-nos o recomendado «Chove 
na sala, água nos olhos», disco de 2019. Assume neste lançamento uma 
mudança de registo onde cabem a irreverência das descobertas, os desgostos 
da juventude ou a serenidade e lucidez de uma vida adulta, forçada pelas 
responsabilidades e a força das circunstâncias. Tudo muito bem embrulhado 
num folia pop que recorda o sobressalto da viagem nos carris numa montanha 
russa. 
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culminou no excelente disco de estreia, «~», feito de canções que parecem ter 
sido cantadas ao confes Indie fsionário.                   de primeirolk a água, traz a América 
para mais perto de nós.
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naive

https://www.youtube.com/watch?v=PbhaSsRT5Wg
https://open.spotify.com/artist/7uCICyVlZh7EL1y4QLbNi0?si=-aqzQ6a4TnmEExgrjMgNmQ&nd=1
https://open.spotify.com/artist/6kpmxmnekqMcpszFSafJyb
https://www.youtube.com/watch?v=XGkNdeRKRHo
https://open.spotify.com/artist/3peQopTubC0xs9wuRAn26V
https://open.spotify.com/artist/7BFtSYVfYekkAu3fhyraRv
https://open.spotify.com/artist/0DWQj8MLymKN8IpUcB2Yh9



