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Editorial 
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Caros leitores, antes demais as mais sinceras desculpas por ter-
mos saltado uma edição. A nossa secção editorial, tal como o 
estado do pais, encontrou-se em standby no passado mês, não 
podendo dar atenção a esta nossa revista (com muito pesar, devo 
avisar-vos!). Desculpas dadas e com satisfações a mais, caro lei-
tor temos que te avisar de uma condição que, com certeza, ainda 
não te deste conta: não tem feito chuva nem orvalho. Tem estado, 
na verdade, um frio do car¥$%*. E parece que a coisa se vai man-
ter assim, pelo menos até começar o inverno. Sim, porque ai: só 
piora. De qualquer forma não nos podemos queixar. Pensemos 
que há países mais frios e que uns grauzinhos abaixo da média só 
ajudam a enrijecer as peles (como dizem os mais velhos). Espera-
mos-te, com ou sem frio, nas nossas instalações backdoorianas 
para um café, um whisky, um donut (tens que levar contigo) ou 
dois dedos de conversa. Sabes que somos malta porreira e o que 
queremos festa que, a propósito, nos leva a desejar-te um feliz 
Natal já que só voltaremos a ver-nos depois desta época festiva 
tão própria para comprar na Backdoor.  
 
            

Editorial 
Ana Luísa Silva 
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Pinturas , soalhos , pregos ... Mais 
pinturas mais maluqueiras, enfim , 
muito trabalho e dedicação ao longo 
destes 5 anos . 
Obrigado a todos por aceitarem as 
nossas sugestões , arriscarem a 
serem pioneiros no lançamentos de 
tendências , por valorizarem o nosso 
esforço e especialmente por terem a 
Backdoor sempre como primeira 
opção .  

Contamos convosco 
para os próximos 
anos !  
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Ginger Soul Beach 
Black 

Ginger Soul Beach 
pullover 

Ginger Soul Black Pul-

lover 
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Franklin Marshall 
Fleece Grey Melange 

Franklin Marshall 
Fleece Round Neck 
Long 

Franklin Marshall 
Fleece Stella Blue 
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Malta, copos, música, diversão, tatua-
gens, mais música, mais copos, braço 
de ferro, copos, braço de ferro, tatua-
gens, irmandade, bigodes, MAKIA 
BACKDOOR, MOVEMBER, alegria e 
divertimento...  Ah! E mais copos…  
 
E foi assim a primeira de muitas 
(esperemos) festas da Backdoor em 
São João da Madeira! Sim é verdade, 
para os mais distraídos existe agora 
uma Backdoor em S.J.M. No nosso 
querido mês de Molvembro (fica aqui o 
trocadilho) a vossa loja apresentou 
uma festa de angariação de fundos 
para esta nobre causa que é o Movem-
ber  (http://www.movember.com ). A 
festa contou com a presença do Dj 
Pedro Ferreira que nos presenteou 
com uma boa dose de rock, a rapazia-
da da Makia ficou encarregue do jogo 
que viria a ser a desgraça de muita 
gente “o braço de ferro”, enquanto tira-
va-se fotos com os mais brilhantes 
bigodes, para terminar em grande o 
homem que pinta toda a gente, “Brito”, 
implacável no que toca fazer tatuagens, 
não foge ninguém! A festa e animação 
continuou pela noite dentro no bar da 
cidade “bicalho bar” com o nosso pedri-
nho a ser implacável no ROCK! 
Entre derrotas, copos entornados para 
dentro e para fora e algumas tatuagens 
feitas com mais ou menos coragem, 
ficou uma bela festa para relembrar e 
algumas histórias para contar aos mais 
novos (mas não é para agora).  Fica a 
promessa que mais serão feitas… não 
as percas! 
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http://www.movember.com/


 

Os Marshall  Major tem varias qualidades 
do legado da Marshall. O exterior do 
HEADBAND é feito de vinil mesmo utiliza-
do nos amplificadores MARSHALL e  com 
a mesma textura. Além de ser um retro up 
deslumbrante, o Major tem uma grande 
resistência. O ideal para ouvires aquele 
som non-stop! 
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BACKDOOR SOUND 

GARY CLARCK JR 

O Blues tem alma própria, muito mais emocional que o Rock n’ 
Roll, e tão criativa quanto o jazz.  
É um músico de blues  e ator norte-americano. Seu estilo de tocar 
já foi muitas vezes comparado com o de Jimi Hendrix e Stevie Ray 
Vaughan, mas apesar disto é notável o seu estilo próprio de tocar. 
Em 2011, o The Bright Lights EP ficou em 40º posição de uma lista 
da revista Rolling Stone dos 50 melhores álbuns de 2011. 
É inegável o talento de Gary Clark Jr, já reconhecido por mestres 
da guitarra como Eric Clapton, Steve Winwood e B.B. King.  
Gary começou a tocar guitarra com a tenra idade  de 12 nos,  pas-
sou a sua adolescência a tocar guitarra em vários bares até que 
um dia conheceu o  promotor  Clifford Antone  que também era 
dono do  bar Antone´s, de onde saíram nomes como Stevie 
Ray e Jimmie Vaughan. A partir daí Gary começou a tocar com 
grandes nomes do blues.  
Vaughan e outros membros da comunidade de música de Austin 
ajudaram  Clark ao longo da sua trajetória musical, facilitando seu 
sotaque na cena rock & rol. 

20 
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The Bright Lights EP  

Warner Bros 
 
2011 

Blak and Blu 

Warner Bros. 

 

2012 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Blak_and_Blu
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