
CASSETE PIRATA 
A SEmEnTE

Os Cassete Pirata estrearam-se, há pouco mais de cinco anos, no carismático Popular 
Alvalade, em Lisboa, e desde logo mostraram ao que vinham: guitarras em ponto de 
caramelo, uma secção rítmica que não faria má figura nas pistas do Lux, teclados que 
aquecem como um cobertor numa noite mais bravia e uma voz que, no meio de camadas 
sonoras que rivalizam com o traje das mulheres nazarenas, surge como um verdadeiro farol. 

Depois do EP «Cassete Pirata» (2017) e do longa-duração «A monstra» (2019), a banda 
formada por João Firmino (vocalista e principal compositor) – que aqui assina como Pir -, 
João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo), margarida Campelo e Joana Espadinha 
(vozes e teclados) volta à edição com o álbum «A Semente», lançado em outubro deste ano.

Um disco que, tendo nascido de um período de reflexão entre a escolha e o confinamento, se 
debruça sobre a perda da relação individual com a terra, na qual a vida em comunidade deu 
lugar ao individualismo e a uma dose abusiva de virtualidade. Um olhar crítico mas que, 
olhando para os muitos dias e noites perdidos, nos lembra que vai sendo tempo de fazer a 
festa e de «sairmos deste alçapão», como se canta no muito dançante e não menos rockeiro 
«malta».

Escritas no lar do vocalista, que por esses dias se ia dedicando à descoberta da paternidade, 
as canções foram sendo trabalhadas pela banda remotamente e em carne e osso, tendo 
contado com a produção musical de moritz Kerschbaumer, que manteve os níveis de 
qualidade mostrados anteriormente por Benjamim. Canções portuguesas com travo indie, 
construídas com emoção e energia, que nos transportam de regresso à euforia dos anos 1970 
e a uma visão do mundo como uma ópera experimental, onde há histórias que merecem ser 
contadas da primeira à última faixa.


