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O Outono já começou e, com ele, 
novas necessidades e prioridades 
te apoquentam. O regresso às au-
las (se for o teu caso), o trabalho 
que recomeçou (esse danado que 
dá tanto jeito ao fim do mês e não 
vem nada a calhar às segundas 
de manhã), as mudanças de hu-
mor (dado o maldito frio e chuva 
que vêm ameaçar o sorriso dos 
teus dias) e as dispensáveis gri-
pes. Acabou o bem bom dos fins 
de tarde de fino na mão a contem-
plar o pôr-do-sol na tua praia favo-
rita. Acabou o calção e o chinelo 
no pé. Acabou o update constante 

de melhoramento de bronzeado. 
Acabaram os tão perfeitos e mui 
respeitáveis festivais de verão. 
Acabou o “epa que este calor não 
se aguenta” porque, amigos e 
amigas, chegou o Outono. Mas 
calma que nem tudo é mau. O Ou-
tono traz cores bonitas no chão, 
um azul acinzentado no céu, no-
vos tipos de pôr-do-sol, traz os 
chazinhos de Cidreira para te fa-
zer esquecer os finos, leva a um 
escurecimento das roupas da mal-
ta, e a abertura de novos projetos. 
Sim, novos projetos.  

 

EDITORIAL 
ANA LUÍSA SILVA 
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Esperamos por ti com um sorriso tão grande e uma 
simpatia tão contagiante como a que sempre houve 
em Espinho. Queres saber quem está lá? O irmão 
do Gory, Alex aka o Señor Bigodes. 

É que o Outono, ou melhor, o 
vento de Outono, caso não sai-
bas, levou, ali para os lados de 
São João da Madeira, um arzi-
nho do que de melhor se faz 
em Espinho. Não, ainda não se 
pesca por lá e tão pouco fomos 
pôr incomodativos parquíme-
tros nas ruas para as afastar 
do comércio tradicional 
(piadinha boa e grátis!!). Fo-
mos sim, melhorar o dito co-
mércio. É que a vossa loja da 
rua 4, passou a ter uma irmã 
(quase) gémea na Rua 11 de 
Outubro em São João da Ma-
deira. Portanto, a partir de ago-
ra, não tens qualquer tipo de 
desculpa para dizeres que não 
pudeste passar na Backdoor só 
porque não ficava à mão.  É 
que, havendo duas, estás tra-
mado e tens mesmo que nos 
visitar.  
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Atenção, atenção. Esta mensagem é importantíssima. 

Ler as seguintes instruções com atenção para que, quan-

do usado, o faças da melhor maneira e aproveites o que 

de bom temos para ti. 
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A família Backdoor cresceu. Não! Não há bebés 

novos nem casórios à vista. Há sim, uma nova lo-

ja. É verdade. Já há muito que esta ideia andava a 

fervilhar e a cozinhar na dirty little mind do senhor 

Gregório Pereira e ele, como bom empreendedor 

que é, tinha que a fazer acontecer. E voilá. Foi no 

passado dia 21 de Setembro que a nova loja 

Backdoor abriu as portas e se apresentou com 

grande pompa e circunstância aos cidadãos de 

São João da Madeira.  

Foi por volta das 21 horas que a nova menina dos 

olhos Gory deu as boas-vindas a todos os curio-

sos. Recheadinha de roupa de qualidade e das 

marcas que tanto gostas (tanto para ele como pa-

ra ela), a loja abriu-se com uma festança do me-

lhor e com o que de melhor se faz por lá.  Foi com 

a ajuda de Sérgio Almeida, um ilustrador de São 

João da Madeira, que as paredes se encheram de 

arte e cultura. O ilustrador, que já participou em 

vários concursos alcançando, inclusive,  o 1º lugar 

no concurso “Aveiro Jovem Criador” na categoria 

de Arte Digital em 2012, manterá uma exposição 

em nome próprio nas paredes da tua nova loja por 

tempo indeterminado. E, como a festa não se faz 

apenas indoor, na rua, a fita foi cortada pelos The 

Dixie Boys e a sua rockabilly music dos anos 70 

até às tantas. 
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Ainda que o conceito desta loja 

seja parecido ao da loja de Espi-

nho, a nova menina dos olhos da 

família Pereira, servirá como um 

update à casa mãe. O amplo es-

paço ocupado pela loja, que en-

contrarás na Rua 11 de Outubro, 

tem um cantinho de tudo e para 

todos.  Desde motas customiza-

das à vontade do freguês pela 

Backdoor Garage, passando por 

bicicletas fixed gear e skates que 

podem ser pintados e modifica-

dos por ti na área Paint Zone 

existente na loja sanjoanense.  

Se, por ventura, gostares de foto-

grafia e precisares de um espaço 

para te expressares, poderás 

fazê-lo na tua loja da Rua 11 de 

Outubro. Para tal, basta que en-

tres em contacto com o Gory e 

acertes todos os pormenores 

com eles. Mas não ficamos por 

aqui. É que a abertura de uma 

nova loja fora de Espinho, tinha 

que contar, logicamente, com a 

presença de material de qualida-

de e único espinhense. E, para 

tal, nada melhor do que haver um 

cantinho para um dos tipos mais 

talentosos cá da cidade à beira-

mar plantada: o Ricardo Riscas 

com a sua Lucky Stripes: hand-

made cigar box guitars. Guitarras 

feitas from scratch pelas mãos e 

mente deste visionário que, alian-

do o seu amor pela música e ar-

te, decidiu meter as mãos na 

massa – cigar boxes, perdão – e 

construir estas caixas musicais 

únicas.  Interessado? Podes en-

contrar a Lucky Stripes aqui: 

https://www.facebook.com/

LuckyStripesguitars. 

 

 

https://www.facebook.com/LuckyStripesguitars
https://www.facebook.com/LuckyStripesguitars
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Como vês, o Gory, quando faz, faz bem. Vem visi-

tar-nos na Rua 11 de Outubro, largo de Santo Antó-

nio, em São João da Madeira. Traz vontade de vi-

ver novas experiências e de deixares encantar pela 

simbiose entre música e arte. 

Esperamos por ti! 
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NIKE AIR FORCE 

NIKE AIR SAFARI 

NIKE AIR FORCE 
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CARHARTT WIP    

slim pant 

CARHARTT WIP    

sid pant 

CARHARTT WIP    

bronco pant 
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VANS 

authentic slim 

VANS 

old skool 

VANS 

sk8 hi slim 
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Seele Canvas Basket 

fundado em 1921, é o mais 

respeitado fabricante de cestas 

de lavandaria de lona na 

indústria. Conhecido pela sua al-

ta qualidade, resistência e esta-

bilidade. Com um design sim-

ples e feito em aço, o Seele 

Canvas Basket continua actual.  

Carhartt x Steele 

Canvas Laundry 
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BACKDOOR SOUND: 

SEASICK STEVE 

Aos quatro anos de idade, Steve presenciou a separação de seus pais. 
Aos oito, aprendeu a tocar viola, através de K. C. Douglas, que traba-
lhava na garagem de seu avô. Para evitar os abusos de seu padrasto, 
fugiu de casa com 13 anos de idade, passando a viver nas estradas 
do Tennessee, Mississippi. Na década de 60, tocava com músicos de 
blues. Passou a trabalhar como engenheiro de gravação e produtor. 
Na década de 90, produziu alguns álbuns do grupo Modest Mouse, in-
clusive fazendo parte da banda de apoio. Mudou-se para Paris, onde 
apresentava-se sozinho nos metrôs da cidade. 

Em 2001, na Noruega Steve lançou seu primeiro álbum, intitula-
do Cheap, gravado junto com a banda The Level Devils. Dog House 
Music, foi o seu 1º álbum a solo foi lançado a 26 de Novem-
bro de 2006. 

Na véspera de ano-novo de 2006, fez um show no canal Hootenanny 

onde  executou uma versão ao vivo de Dog House Boogie, Steve logo 

tornou-se popular na Grã-Bretanha. Em 2007, conquistou o MOJO 

Awards de Melhor revelação e passou a se apresentar nos maiores fes-

tivais do Reino Unido, como os de Reading e Leeds eGlastonbury. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=K._C._Douglas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tennessee
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mississippi
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modest_Mouse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Level_Devils&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9spera_de_Ano-Novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hootenanny&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/MOJO_Awards
http://pt.wikipedia.org/wiki/MOJO_Awards
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festivais_de_Reading_e_Leeds
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Glastonbury
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Cheap - Dead 

Skunk Records  

Dog House Mu-

sic - Bronzerat 

Records  

 I Started Out 

with Nothin and I 

Still Got Most of 

It Left - Warner 

Bros. Records/

Bronzerat Re-

cords  

Man from Ano-

ther Time -

 Atlantic Records  

Songs For Elisabeth - Atlantic Records  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Records
http://pt.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Records
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Records
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Records
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