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Texto: Marta Almeida Carvalho

Quatro letras
compõem a palavra

Dust, que em português
significa pó ou poeira.

Quatro elementos
compõem a banda Dust

que promete dar que
falar no panorama

musical. Com o álbum
de estreia chegado

recentemente ao
mercado discográfico, a

banda do Porto
apresenta uma nova

sonoridade.

Puro rock
Dust é uma banda que

surgiu recentemente
no Porto. Composto por

quatro elementos – Diogo
Lima, voz, Tiago Harry, guitar-
ra, Zé António, baixo e João
Azevedo, bateria – o grupo
formou-se há cerca de um ano
e lançou agora o seu primeiro
registo – Dust. Até alcançar
este importante marco no seu
ainda curto percurso musical,

a banda passou por diversas
actuações entre as quais no
Festival de Gaia - onde fize-
ram a primeira parte de um
concerto com os veteranos
Xutos e Pontapés – Hard Club,
discotecas, bares e FNAC‘s. O
convite para acompanhar Li-
mahl numa actuação num
programa de televisão foi
também aceite pela banda. O
mês seguinte ao lançamento
do álbum foi bastante agita-
do, passando por diversas ac-

tuações, todas elas por conta
própria, sem manegement.

A inspiração para o nome
da banda surgiu da ideia de
“limpar a «poeira» para ultra-
passar os obstáculos e atingir os
objectivos” mas também por
ser um nome forte, cru e que
facilmente «entra no ouvido».
“Um nome que joga um pouco
com a imagem da nossa músi-
ca, simples, sem pretensões de
grandes virtuosismos”, explica
Tiago. Uma constatação pos-

terior à criação foi a de que as
quatro letras da designação
da banda correspondem ao
número de elementos que a
compõem.

Segundo os músicos, os
sons Dust deambulam algu-
res entre o pop/rock e hard/
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rock, com uma grande influ-
ência anglo-saxónica e alguns
apontamentos country. “As raí-
zes norte-americanas do rock são
a nossa principal influência. Te-
mos as nossas referências musi-
cais, todas elas ligadas ao rock”,
refere Diogo. As letras em in-
glês têm várias explicações.
“Primeiro porque as raízes do
rock são anglo-saxónicas e, tal
como desvirtua cantar o fado
noutra língua que não o portu-
guês, também achamos que o
mesmo acontece em relação a
este género pelo qual optámos”,
dizem. A segunda razão pren-
de-se com a possível interna-
cionalização da música dos
Dust e a terceira com gostos
pessoais. “Sinto-me melhor a
cantar em inglês, mais à vonta-
de”, explica o vocalista. A cri-
ação musical é feita em con-
junto, partindo de uma base
que depois é trabalhada por
todos os elementos.

Embora a cidade do Porto
seja «inspiradora» para a cri-
ação de novas bandas ainda
faltam apoios à música que

se faz em Portugal. Segundo
os Dust a música, como uma
forma de cultura, deveria ter
mais apoios institucionais. Os
benefícios para a aquisição de
instrumentos musicais são
inexistentes, ao contrário do
que acontece noutros países,
e o imposto que recai sobre
os discos situa-se no valor
máximo, ao contrário dos li-
vros.

Sem um público alvo defi-
nido, os sons Dust destinam-
se aos apreciadores de músi-
ca, em especial de puro rock,
intemporal.

O Porto dos Dust

Portuenses genuínos, fãs da
cidade e dos seus recantos, os
Dust reconhecem nos portu-
enses um companheirismo
único. Para a banda, os maio-
res encantos da cidade pren-
dem-se com o sotaque tão
característico, as cores da ci-
dade, a Baixa, a Torre dos Clé-
rigos, o Palácio, o Parque da
Cidade e, como não podia dei-

xar de ser, a magia da Ribei-
ra. Apreciadores de francesi-
nhas, às quais carinhosamen-
te chamaram de “os diabinhos
do Porto”, associam-nas de
imediato aos sabores únicos
da Invicta.

A cidade destaca-se tam-
bém pela marca indelével que
deixa na música portuguesa.
Nomes como Trabalhadores
do Comércio, Rui Veloso, Ta-
rântula, Clã e Blind Zero são
já referências musicais a ní-
vel nacional e que por cá sur-
giram. Depois das qualidades,
há que mencionar os defeitos:
o trânsito caótico e as obras
que se arrastam, em sua opi-
nião, desorganizadamente.

Os adeptos do FC Porto es-
tão em maioria nos Dust e
lembram que a primeira ac-
tuação oficial da banda foi na
PortoMania, organizada pelo
clube azul e branco.

Dust é um álbum recém-
chegado ao mercado discográ-
fico, um registo que merece
atenção. Para saber mais pas-
se por www.dust-rocks.com


