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Pois bem caro leitor, mais um 
ano que passou. Estamos mais 
velhos, é certo, mas isso não 
tem por que ser mau. A idade 
traz a astúcia, a sabedoria e 
nós, equipa da Backbook, temos 
sentido essas características a 
crescer em nos e, a cada edição 
que sai, a serem limadas. Esta-
mos 'no ar' há uns bons três 
anos e estes têm sido, deixem-
me que fale em nome de toda a 
equipa, dos melhores. Temos, 
com a ajuda de todos, melhora-
do a revista, os conteúdos e a 
forma como nos apresentamos. 
Começamos tímidos, mas em 
grande. Éramos uns putos com 
jeito e gosto para a coisa. Fize-
mos nascer a Backbook para 
conseguir fazer chegar até ti o 
que de melhor a Backdoor te 
podia oferecer. Hoje já falamos 
grosso, temos pelo na venta 

(menos eu, a menina), somos 
audazes e uns perfeitos desa-
vergonhados. 
Ainda que não possamos abrir 
todo o véu, garantimos-te que 
2014 vai ser O ano da Back-
book. Muitas surpresas e novi-
dades maravilhosas irão aconte-
cer em breve. Ainda assim, pro-
metemos que continuaremos 
fiéis ao estilo da revista e do que 
a fez nascer assim como conti-
nuaremos fiéis ao que se vive e 
faz em Espinho e São João da 
Madeira. A única diferença esta-
rá na forma como nos passarás 
a ler. Para isso, tu, que nos 
acompanhas desde que nasce-
mos, mantém-te connosco. Jura-
mos que a devoção que nos 
tens oferecido, será recompen-
sada....e bem. 

Editorial 
Ana Luísa Silva 
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Motos, Gasolina, Surf, Roupa, quatro 
elementos fundamentais neste segmen-
to que a cada dia que passa ganha 
mais e mais seguidores…  
A Deus Ex Machina depois de invadir 
vários países, com o seu estilo livre, 
chega a Portugal com vontade de sin-
grar e de mostrar todo o esplendor de 
conduzir a moto ideal naquele fim de 
tarde.  

O nosso momento chega finalmente, de 
conseguirmos ir para a rua mostrar do 
que realmente somos feitos, sendo ele 
com o longboard, com a mota ou até 
mesmo com a t-shirt que já tem 
uso mas nunca sai de moda, a Deus é 
mesmo isso, o querer ser livre 
e autentico marcando uma geração que 
irá predominar e influenciar outras vin-
douras.  

Entrando pela porta da frente da Back-
door, sendo o primeiro revende-
dor autorizado em Portugal com a mar-
ca, Deus Ex Machina será uma aposta 
clara para os dias que nos avizinham, 
deixa-te influenciar pelo espirito livre 
nascido na Australia.  

brevemente na tua loja... 
 
 
    
 
 
            Alex Pereira 
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BASKETT   

STAN SMITH  

 SEELEY BOAT  
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Franklin Marshall 
Mocha Jacket 

Franklin Marshall 
Olive Jacket 

Franklin Marshall 
Outside + Inside 
jacket 
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Carhartt Erith Shirt  

Carhartt Oxford Shirt  

Carhartt Buck Shirt 

http://www.backdoor.com.pt/shop/index.php?route=product/product&path=24&product_id=61
http://www.backdoor.com.pt/shop/index.php?route=product/product&path=24&product_id=58
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Nixon Corporal SS 

Nixon Corporal SS 

Nixon Corporal SS 



 

Com um exterior extremamente 
parecido aos amplificadores 
valvulados da marca britânica 
Marshall. Embalagem com dois 
tweeters 3/4 polegadas e um 
"woofer de 5 e 1/4 ao lado dos 
controladores de volume, gra-
ves e agudos. a Stanmore tem 
conectividade Bluetooth, RCA e 
entradas ópticas e uma de ouro 
enrolada  com 3,5 milímetros 
cabo.  
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Permitindo assim que o ligue 
em tudo, desde aparelhos con-
temporâneos até gira discos 
do old school. Marshall Stan-
more Speaker esta disponível 
na tua loja de referência... 
BACKDOOR   

MARSHALL  

      STANMORE 



 

BACKDOOR SOUND 

Them Croocked Vultures 

Them Crooked Vultures é um supergrupo de rock formada em Los 
Angeles em 2009 por John Paul Jones (ex-membro do Led Zeppe-
lin), Dave Grohl (do Foo Fighters e ex-Nirvana) e Josh Homme (do 
Queens of the Stone Age e ex-Kyuss).º~~ 
Mencionado pela primeira vez em publico por Grohl numa entre-
vista de 2005, com Mojo, no qual ele declarou: "O próximo projeto 
que eu estou a tentar iniciar envolve-me na bateria, Josh Homme 
na guitarra e John Paul Jones no baixo.” Grohl volta com sua 
drumkit num concerto dos Them Crooked Vultures no Pukkelpop 
em agosto 2009  
Deste projecto a esposa de Brody Dalle Homme comentou em 
julho de 2009 que "eu não tenho liberdade para falar sobre isso, 
mas eu acho que [o projeto] é muito foda incrível. Parece que você 
nunca ouviu antes ". Depois de descobrirem que o nome Calígula 
já era usada os membros escolheram  “Them Croocked Vultures” 
como um nome sem significado. 
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Them Crooked Vultures  
Pink Duck Studios, Los Angeles, 
California 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Them_Crooked_Vultures_(album)
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