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Editorial 
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E, mais uma vez, chegamos ao final de mais um ano. 365 
dias de luta. 365 dias de sorrisos. 365 dias de batalhas que te 
levaram onde querias, que te levaram por caminhos que não con-
tavas mas que, no final, te trouxeram mais do que aquilo que 
pediste.  

Chegamos vivos e felizes ao final de mais um ano que, pelo 
menos para a equipa Backdoor, passou a correr. Tivemos um ano 
cheio de novidades, surpresas e projetos concretizados, como o 
nascimento da Backdoor Garage Project (BGP) por exemplo que, 
começando por ser mais uma ideia mirabolante do Gory, acabou 
por se tornar numa boa surpresa. É com a BGP que poderás dar 
asas à imaginação e por em prática o que há muito andas a matu-
tar. Motas, bicicletas, exposições, móveis, skates, tudo pode ser 
construído e não há limites. Até às próteses dentárias da tua avó 
podemos dar um jeitinho. Acompanhamos, este ano, ao restauro 
de uma casa antiga daqui da cidade que, aos olhos de todos nós, 
acabou por se tornar na primeira Guesthouse espinhense total-
mente equipada e capaz para receber famílias, jovens e todos 
aqueles que queiram aproveitar o mar, a praia ou os recantos que 
a cidade aos quadrados oferece. Por último – mas não menos 
importante – uma outra cidade, mais para Sul, enriqueceu. São 
João da Madeira recebeu a família Backdoor de braços abertos, e 
deixou-nos assentar arraiais através da abertura de uma loja 
Backdoor.  

Como vês o nosso ano foi grande e cheio de sorrisos, tem-
pestades ultrapassadas e muita bonança conseguida graças ao 
nosso esforço, dedicação e sonhos. Fizemo-lo por todos vocês 
que nos ajudam a crescer e a querer ser melhores todos os dias. 
Até podemos ter pedras no caminho que nos façam seguir trilhos 
paralelos àqueles que tínhamos idealizado, mas uma coisa vos 
garantimos: Em 2014, lutaremos para sermos ainda maiores, 
melhores e únicos. 

Votos de um feliz 2014 sempre com a nossa que também é a 
vossa família: 

  A equipa Backbook 
 

Alex Pereira 
Ana Luísa Silva 

João Abel Oliveira 
Gregório Pereira 
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A sede de personalizar objetos à imagem do gosto de cada um, 
tem surgido nos últimos anos como uma tendência, e é no uni-
verso das motos que encontramos um maior número de aman
tes da customização. São pessoas que procuram algo único, 
exclusivo e pessoal. Este fenómeno tem-se intensificado como 
uma forma de individualização, tendo a “febre da customização” 
já chegado a Portugal. Sofisticação, personalização e singulari-
dade é o que se procura numa moto customizada  a moto dei
xou de ser apenas um meio de transporte...  
A partir da 2ª Guerra Mundial que se começaram a recuperar 
mais motos, não só nos Estados Unidos como também na Euro-
pa, onde já havia grandes fabricantes e muito material de guerra 
que se tinha tornado inútil e, como tal, apto a ser reconvertido 
para uso “caseiro”. 
Os amantes da customização recuperam influências dos anos 
50, sobretudo em Inglaterra, onde surgiu em força o movimento 
rock, que introduziu na sociedade a ideia de rebeldia geracional, 
novas maneiras de vestir e grupos de motards os Ton-up boys 
ou leather boys. A partir deste fenómeno cultural, a moto deixou 
de ser apenas um meio de transporte, passando a ser uma for-
ma de expressão, tal como a extensão de uma cultura, de um 
lifestyle e, essencialmente, de uma personalidade. As influên-
cias modernas no que toca à customização motard chegam-nos 
de países como o Japão, que inspirou o conceito australiano 
“deus-ex machina” – a moto é mais do que um signo cultural, é 
um estilo de vida; a Dinamarca, tendo os “wrenchmonkees” de 
Copenhaga popularizado o estilo motard, estando na essência 
da sua emergência no continente europeu; a Espanha com o 
estilo de customização latino “valtorón”, entre outros países.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            José Gregorio 
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New Balance 565 

New Balance 565 

New Balance 565 
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Ginger Soul Dress 

Ginger Soul Multi Dress 

Ginger Soul Dress 
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Carhartt Johnson Pant 

Carhartt Johnson Pant 

Carhartt Johnson Pant 
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Nixon Corporal SS 

Nixon Corporal SS 

Nixon Corporal SS 



 

Todd Francis tem um talento 
para explicar questões comple-
xas em termos leigos:  
"(skater profissional e chefe de 
Antihero skates) Julien Stranger 
e eu sempre queremos martelar 
os imbecis da indústria do fast 
food, que são um veneno para 
um grande segmento da nossa 
população, com um sorriso.  
Na esperança de que "saltando 
todos os nomes de gíria  para 
os gigantes do fast food e mos-
trando versões realmente horrí-
veis de sua comida, seria engra-
ç a d o  e  p e r t u r b a d o r . " 
O duo cômico veio com trocadi-
lhos suficientes para construir 
uma série convés. "na última 
hora, o Julien ligou-me  e disse:" 
comer merda e morrer.” "É esta 
a frase."  
Ele acertou em cheio, porque 
sem um título, a série teria sido 
boa, mas ele fez muito melhor 
com esta f rase chave. 
 
 
        
        
        
By  Brand Book (vol 10) 

Chomp on This 
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BACKDOOR SOUND 

THE BLACK ANGELS 

The Black Angels é uma banda de rock psicodélico de Austin, 
Texas. 
Em 2005, The Black Angels entraram num álbum de compilação 
de música psicadélica chamada Psychedelica Vol.1 da Northern 
Star Records. Isto, junto com a crescente popularidade da sua 
página no MySpace, a banda deu um grande salto na popularida-
de na cena underground.  
A 5 de agosto, 2007, eles tocaram no Lollapalooza, em Chicago, 
tocaram também no  SXSW 2006 e 2008 e no ”All Tomorrow Par-
ties” 2008. Foram parceiros de touné de bandas como: The Black 
Keys, Black Rebel Motorcycle Club, The Warlocks, Roky Erickson, 
The Brian Jonestown Massacre, Queens of the Stone Age, The 
Raveonettes, Wolfmother e The Horrors. 

20 
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Passover  
Light in the 
Attic 
Records 
2006  

Directions to 
See a Ghost 

Light in the 
Attic 
Records 
2008 

Another 
Nice Pair 
Light in the 
Attic 
Records 
2011 

Phosphene 
Dream 
Blue Hori-
zon Ventu-
res 
2010 

Indigo Meadow  
 Blue Horizon Ventures 2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Passover_(album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_in_the_Attic_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_in_the_Attic_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_in_the_Attic_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Directions_to_See_a_Ghost
http://en.wikipedia.org/wiki/Directions_to_See_a_Ghost
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphene_Dream
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphene_Dream
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