
LENINE

Labiata

Universal, ¤16,95

Depois de um interregno
de seis anos, Lenine está de
regresso com novas can-
ções e companheiros de
respeito (Arnaldo Antunes
e Chico Science, por exem-
plo). Trabalhado em estú-
dio, recheado de boas
ideias, Labiata tem a pulsa-
ção de uma gravação ao vi-
vo e recomenda-se sem re-
servas. J.L.A.

VÁRIOS

Música Regional

Portuguesa

6 CD PortugalSom/

Numérica, ¤36,95

Os americanos têm a An-
thology of American Folk
Music, os britânicos a Voi-
ce of The People, nós te-
mos a Música Regional
Portuguesa, as recolhas de
MichelGiacometti eFernan-
do Lopes-Graça. Esta reedi-
ção junta-lhe um disco com
osCantos eDançasdePor-
tugal. O «old weird Portu-
gal» em todo o seu esplen-
dor. R.T.

AMÁLIA RODRIGUES/

AUDE SAMAMA

Amália Rodrigues

2 CD + livro Nocturne/

Massala, ¤20,50

BD da francesa Aude Sama-
ma em torno de uma bio-
grafia impressionista de
Amália. As 41 gravações
são do período 1945-55 e a
BD, não sendo extraordiná-
ria, é bem melhor do que a
versão corrente de cine-
ma-telenovela. J.L.

VÁRIOS

Bachata Roja:

Acoustic Bachata

From The Cabaret Era

IASO/Megamúsica, ¤17,85

Pouco (para não dizer na-
da) divulgada entre nós, a
bachata é uma forma musi-
cal (e uma dança) que se de-
senvolveu na República Do-
minicana, com influências
africanas, ibéricas e indíge-
nas. A presente compilação
propõe os artistas mais em
voga nos anos 60, 70 e 80, e
o mínimo que se pode dizer
é que é uma das melhores
surpresas do ano. J.L.A.

TIAGO GUILLUL

IV (2ª edição)

FlorCaveira/Mbari, ¤9,95

Natal Baptista nº 2 ou as
«95 Teses» de Tiago Guillul
em 20 canções (as 15 da pu-
blicação original mais 5 de
bónus nesta segunda edi-
ção) de panque-roque psi-
cadelicamente evangélico.
Se, como garantia Kevin
Smith no genérico inicial de
Dogma, o ornitorrinco é a
demonstração de que Deus
possui sentido de humor,
então é escusado insistir
no «Jingle Bells». J.L.

B FACHADA

Viola Braguesa

www.florcaveira.com, ¤2,50

«Alguém que se julga um
povo não pode estar bom
da cabeça. Eu não sei o que
é que o B Fachada se julga,
mas lá que se etnografa a si
próprio, etnografa. Giaco-
mette-se consigo mesmo,
não pode estar bom da ca-
beça.Graças aDeus», escre-
veu Samuel Úria sobre B Fa-
chada, que, de si, revela to-
car braguesa, cestas de mo-
las e odicionário deneerlan-
dês-francês. J.L.

ANA MOURA

Coliseu

DVD + CD Universal, ¤16,95

Da penúltima geração de fa-
distas, Ana Moura é, prova-
velmente, aquela que mais
procura não cortar dema-
siadas amarras com o voca-
bulário tradicional sem de-
sistir de, aqui e ali, o conta-
minar com a contribuição
de autores «externos», co-
mo Fausto ou Amélia Muge.
Ao vivo, no Coliseu, no pas-
sado mês de Junho, com o
fabuloso José Manuel Neto
na guitarra. J.L.

RITA LEE

Biograffiti

3 DVD Biscoito Fino/

iPlay, ¤24,95

É toda a vida de Rita Lee
que estes três DVD se pro-
põem evocar. Ovelha Ne-
gra centra-se nas suas ori-
gens e propõe canções do
início da carreira. Baila Co-
migo lembra os sucessos
que compôs com Roberto
de Carvalho. Cor de Rosa
Choque aborda a temática
feminina na obra desta ar-
tista paulista, incontorná-
vel desde os anos 60. J.L.A.

VÁRIOS

A FlorCaveira

Apresenta o Advento

FlorCaveira/Mbari, ¤4,95

Se não podemos livrar-nos
do Natal, experimentemos
a versão protestante Baptis-
ta. Na companhia da trupe
FlorCaveira, explicam-nos
que «é banal trabalhar para
resgatar oCosmos, resta sa-
ber quem nos salvará da
Salvação do Mundo». Tiago
Guillul, João Coração, Sa-
muel Úria & Cª, num Natal
antipapista ao som de «Co-
me o Papa, Joana, Come o
Papa». J.L.

BEMBEYA

JAZZ NATIONAL

The Syliphone Years:

Hits and Rare Recordings

2 CD Sterns Music/

Megamúsica, ¤20,50

Na série «The Syliphone
Years» — dedicada à mais
importante e vanguardista
editora da Guiné-Conacri
nos anos 60 e 70 — chega
agora a vez da Bembeya
Jazz National, uma das
mais importantes e semi-
nais formações africanas
daaltura. A música é magní-
ficae o duplo CD vemacom-
panhado por um livrinho re-
cheado de fotos e informa-
ções preciosas. J.L.A.

SAMUEL ÚRIA

Em Bruto

www.florcaveira.com, ¤2,50

«Gravações caseirinhas»,
«evocações variaçónicas»,
«sintetizadores manho-
sos», «temas marginais e
desalinhados», «guitarras
de três contos» e, generica-
mente, um novo sentido pa-
ra a designação «lo-fi», em
confissões («nunca fui do
prog-rock, eu já nasci de-
pois do PREC, tarde de
mais para proto-punk, bran-
co de mais para ser do
rap») de um Baptista envia-
do de Tondela. J.L.

SETE LÁGRIMAS

Diáspora.pt

MU/Dargil, ¤15,50

Para «cantar» a diáspora
portuguesa, o grupo Sete
Lágrimas (dirigido pelos
percussionistas Filipe Faria
e Sérgio Peixoto) juntou as
vozes de Rosa Caldeira e do
fadista António Zambujo. A
obra resultante propõe
uma belíssima viagem no
tempo e no espaço através
de vilancios do século XVI,
chorinhos brasileiros e mor-
nas cabo-verdianas, a par
de música tradicional de
Macau, Goa ou Timor. Uma
prenda inestimável! J.L.A.
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