


A primeira década do século xxi assistiu a um furacão que varreu o 
mundo da música. Onze anos bastaram para que os The Empire con-
quistassem o muito cobiçado estatuto de lenda do rock. Venderam 
milhões de discos, esgotaram centenas de salas em todo o planeta e 
receberam os principais prémios da indústria fonográfica. No entanto, 
apesar da enorme exposição a que foram sujeitos, há uma pergunta 
que ficou sem resposta: quem são, na verdade, os The Empire?

Para construir esta biografia foram entrevistadas dezenas de pes-
soas, incluindo os próprios músicos, a sua família e amigos, e recolhi-
das centenas de artigos de revistas, jornais, blogues, sites e peças de 
televisão. Muitas das fontes que ajudaram a (re)construir esta história 
quiseram permanecer anónimas. A narrativa quis ser-lhes fiel. A sua 
interpretação dependerá de cada um. 
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PRÓLOGO

Na noite de 2 de dezembro de 2003, Ricardo Gomes foi sujeito a  
uma prova de fogo. Não a conseguiu superar. 

Deitado no chão de uma sala despida de móveis, procurava  
recordar-se do último concerto dos The Empire. Estava na sua casa de 
Lisboa, mas era a recordação de um qualquer palco em Nova Iorque 
que lhe bailava na cabeça. Os acordes do My Conversation With Lady 
Death contavam uma história. Ele repetia-a, de forma mecânica, como 
se fosse um trovador. Parecia esquecido de que a história contada pela 
música era a sua. Aquele ritual repetia-se há dois anos. Os gritos e 
cânticos do público, com os seus diferentes sotaques, misturavam-se 
com os cheiros a suor, tabaco e a cerveja em fim de noite. A vibração 
do palco escapava-lhe. Sobrava-lhe a idolatria imerecida.

Aos poucos, estas memórias foram substituídas pelas vozes anar-
cas de quem o rodeava. A letra da música tornou-se uma premonição. 
Ricardo, perdido na noite alfacinha, conseguia cheirar a madeira a 
arder. À sua frente, em vez de uma multidão em êxtase, tinha as caras 
preocupadas dos bombeiros que o resgatavam de um apartamento 
em chamas. A seguir, vieram os olhares inquisidores dos vizinhos: 
curiosos, críticos e sanguessugas.

— Hello? — Jimmy Duncan esqueceu-se de que estava em Lisboa 
e que deveria expressar-se no seu fraco português. — Fuck! Ele está 
bem? Vou já para aí. Não falem com ninguém. Ninguém, ouviram?

O escocês arrastou-se para fora da cama, vestiu as roupas amar-
rotadas que encontrou pelo caminho e partiu para casa de Ricardo.  
As luzes dos bombeiros e da polícia acolheram-no à chegada. Encontrou 
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o guitarrista deitado numa maca, a receber os primeiros socorros.  
O paramédico avisou-o de que deviam evitar grandes conversas. 

Percebendo o que ia na cabeça do manager, Ricardo tranquilizou-o.  
O incêndio fora um acidente. Não se tentara suicidar. Conscientemente, 
pelo menos. Duncan quis saber se tinha consumido. «Que interessava 
isso?», perguntou-lhe Ricardo. Não o tinham deixado sozinho? Não era 
o palhaço pobre do circo em que os The Empire se tinham convertido? 
Duncan ia responder-lhe à letra, mas o paramédico empurrou-o para 
longe da ambulância e acabou com o diálogo. O manager enfiou dois 
Vicodin pela garganta abaixo e sacou da carteira. A polícia e os bom-
beiros concordaram em atestar um director’s cut da ocorrência. «Adoro 
Portugal», pensou, depois de lhes entregar um cheque de cinco alga-
rismos. Garantiu aos vizinhos que todas as despesas seriam pagas 
pela Aberdeen Records e que Ricardo Gomes nunca mais ali voltaria. 
O comunicado que surgiu nas secretárias dos editores de música das 
principais redações mundiais era um case-study de controlo de danos:

«Cigarros por apagar quase acabam em tragédia. 
Richie Gomez1, guitarrista dos The Empire, está hospi-
talizado para recuperar de complicações respiratórias 
e de queimaduras ligeiras resultantes de um incêndio 
ocorrido ontem à noite na sua casa em Lisboa. A polícia 
revelou que, na origem do fogo, esteve um curto-circuito 
[…]»

Os The Empire eram uma máquina de fazer dinheiro que viajava 
a alta velocidade para o precipício. Os críticos, que nunca os acolhe-
ram de braços abertos, afiavam as facas para o dia do ajuste de contas. 
Paul Simpson publicou um artigo na Sound Machine de dezembro 
desse ano em que conjeturava o fim da banda depois da tragédia que 
os devastara:

1  Richie Gomez é o nome americanizado de Ricardo Gomes. Apesar de a maioria das 
pessoas o conhecer por Richie Gomez, optou-se por manter o nome original, exceto 
quando a ocasião aconselhe a sua alteração. [N. do A.]

The Empire.indd   10 03/03/16   17:16



The Empire

11

«É possível que nunca se saiba a verdade sobre os 
acontecimentos de 24 de novembro. Talvez não haja cul- 
pados pelo que sucedeu ou talvez estes nunca sejam 
revelados. Mas os The Empire conhecem a verdade e 
comportam-se como se fossem eles os responsáveis 
pela tragédia. O ritual diário de autodestruição que prati-
cam anuncia a sua dissolução. Na memória ficarão meia 
dúzia de canções razoáveis e um enorme fogo de arti-
fício. Que fez barulho, iluminou a noite e desaparecerá 
num ápice.»

Se estes críticos sonhassem que o incêndio em casa de Ricardo 
fora provocado por uma vela usada para aquecer heroína e que o 
guitarrista desmaiara no chão da sua sala, iriam a correr gravar uma 
lápide para os The Empire.

Que partida cruel tinha, então, o destino reservado a Ricardo, Mário, 
Tiago e Eddie? Dera-se ao trabalho de gerar a reunião ocasional de qua-
tro desconhecidos. Tinha-se preocupado em torná-los amigos. Mais 
do que isso… Tornara-os praticamente como irmãos. Depois, acenou-
-lhes com um sonho irrealizável e fê-los acreditar que esse sonho 
podia ser vivido. 

A jornada começou em becos escuros. Passo a passo, as calçadas 
mal iluminadas deram lugar a ruas mais limpas. Por fim, chegaram às  
avenidas da fama, recheadas de neóns. Quando se habituaram a essa 
luz artificial que encandeia os recém-chegados, o destino, vestido com 
o manto do carrasco, mostrou-lhes o que desconheciam. Que as ave-
nidas sedutoras escondem amplas sarjetas desejosas de acolher quem 
tenha o infortúnio de nelas cair. Porque, por mais largas que sejam 
essas avenidas, não há espaço para todos. Por cada novo transeunte 
maravilhado que chega, há um peão que já teve a sua oportunidade  
e terá de partir. 

Que jogo estava então o destino a fazer com eles? Aproveitava-se 
da juventude, imaturidade e espanto de quatro amigos para seu diver-
timento? Conseguiriam os The Empire manter a identidade, a alma  
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e, sobretudo, a amizade ou seriam consumidos pelas chamas vorazes  
da fama? O incêndio que quase matara Ricardo era a imagem dos 
desafios que os ameaçavam. Eles jogavam este jogo o melhor que con-
seguiam, mas desconheciam as suas regras. Foram lançados para a 
arena sem que soubessem o que iriam enfrentar. Durante anos, trava- 
ram uma luta desigual com o destino. Esta é a sua crónica. Se a ganha-
ram? Está na hora de fazer um rewind.
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1998-2000
Uma boa canção rock começa sempre com uma intro sedu-
tora. Uns power chords, uma percussão em crescendo, um 
gostinho do que aí vem para captar a atenção de quem 
nos está a ouvir.

Entrevista de Richie Gomez à Guitar World:  
Os oito momentos de uma canção rock

Grupos de rapazes corriam para ocuparem as balizas do campo 
de futebol. Nos bancos de jardim, nas escadas e nos muros 
juntavam-se miúdos aos magotes, por entre pilhas de mochi-

las e novelos de casacos e anoraques.
Perto do estacionamento das aceleras, dois amigos que quase pare-

ciam gémeos — vestidos de preto e cabelo comprido em desalinho — 
partilhavam um cigarro, ainda que isso fosse expressamente proibido 
dentro da escola. Enquanto fumavam, tentavam chegar a um consenso 
sobre o melhor disco dos Pearl Jam: seria Ten, Vs. ou Vitology? 

O toque para voltar à sala de aula interrompeu a conversa e impe-
diu-os de enrolar novo cigarro. Mário e Ricardo entendiam-se bem. 
Vestiam-se da mesma maneira, adoravam a mesma música e passavam 
os dias a fumar e a ouvir as cassetes ou os discos de todas as bandas rock 
a que conseguiam deitar a mão. Não eram muito diferentes de tantos 
jovens que cresciam nos subúrbios de Lisboa nos anos 90, vogando 
entre a pobreza e a classe média, com pais ausentes e habituados a fazer 
da rua a sua casa. Mário Andrade recorda-se desses tempos: 

«O meu walkman era o meu maior tesouro. Foi um pre-
sente de uns tios, emigrados em França. Ofereceram-mo 
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na única vez que estiveram comigo, para provarem ao meu  
pai que estavam cheios de dinheiro. Graças a ele, escapa- 
va de um mundo que não compreendia e de que não gos- 
tava. Era como se encostasse umas colunas aos ouvidos 
e me pudesse deixar ficar, isolando-me de tudo e todos.»

Por esses dias, passava as tardes na Virgin Megastore dos Restau- 
radores. A loja gigantesca permitia-lhe ouvir os discos em diversos 
pontos de escuta espalhados pelo edifício, algo inovador para a altura. 
Escutava-os do princípio ao fim, sempre com o volume no máximo:

«Conseguia apanhar todos os pormenores das músi-
cas, a singularidade de cada instrumento. Era capaz de 
ouvir a mesma canção cinco ou seis vezes consecuti- 
vas para captar uma linha de baixo ou as entradas da 
bateria.» 

Mário era pobre. Não há outra maneira de o dizer. Comprar um 
CD, por exemplo, era um luxo inatingível. Gravava horas de música 
em cassetes e roubava discos com frequência. Foi apanhado umas 
quantas vezes, mas as coisas sempre se resolveram. Era levado para 
um corredor nas traseiras, onde os seguranças lhe dariam uns estalos, 
antes de ser corrido a pontapé para a rua. A polícia nunca era cha-
mada. Ele também preferia assim. 

A música tornou-se a sua melhor amiga, em quem ele confiava 
e com quem se sentia confortável. Enquanto se perdia nos solos de 
guitarra de Angus Young e imaginava o comportamento tresloucado 
de Steven Tyler em palco, esquecia-se da roupa coçada que usava, da 
televisão cheia de grão e das sovas que um pai bêbedo não dispensava 
para celebrar a chegada de mais um fim de semana.

Ainda que Mário não o compreendesse na altura, os abusos de 
que foi vítima na infância tiveram uma grande influência na sua 
maneira de ser. A necessidade permanente de ser admirado, a insegu-
rança perante as críticas ou a sucessão de modelos que desfilavam na 
sua cama eram uma resposta inconsciente a um tempo de privações 
materiais e afetivas. 
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A capa da New Musical Express em que os The Empire se apre-
sentam nus num sofá vermelho tornou-se mítica. No seu interior, a 
entrevista à banda ajudou a desconstruir muitos dos rumores que os 
cercavam. Pela primeira vez, os músicos mostraram a sua versão da 
história. Também falaram da infância sombria de Mário: 

«Entendo agora que usei a música para me abstrair 
do mundo. Tudo aquilo que me rodeava era uma merda. 
É difícil ser feliz quando tens fome. E quando sabes que 
tens fome porque o cabrão do teu pai gastou o dinheiro 
da tua comida em copos e putas. Sentes-te completa-
mente sozinho. A minha vida era assim… Era pobre, o 
meu pai batia-me por tudo e por nada e era gozado na 
escola… Com a música tudo isso desaparecia. Durante 
três ou quatro minutos era só eu e a canção. Não existia 
mais nada. A música não queria saber se eu era rico ou 
pobre, bonito ou feio. Foi-se tornando um vício. Ao fim 
de uma faixa queria outra e mais outra. Era capaz de pas-
sar os dias inteiros nisto. Era a minha droga.» 

De viciado a desejar ser protagonista foi um pequeno passo. Come- 
çou a sonhar em tornar-se uma estrela rock, com um público de 
milhares à sua frente, um disco no primeiro lugar da tabela e a vida 
louca que lhe estaria reservada. O plano estava definido, mas havia 
um detalhe que teria de ser resolvido. Mário não percebia nada de 
música e não sabia tocar qualquer instrumento.

O primeiro dia de aulas costuma ser um acontecimento importante, 
sobretudo quando se tem 16 anos. Mário tinha outras preocupações e 
não sentia a ansiedade desse dia. Aliás, desejava que o tempo passasse 
o mais lentamente possível. Se chumbasse, o seu pai teria o motivo 
ideal para o pôr a trabalhar. E a seguir, seria expulso de casa. Tinha 
noção de que só passara o nono ano por ser considerado um aluno 
problemático. A sua antiga escola queria vê-lo pelas costas e enviá- 
-lo para o décimo ano era passar a batata quente para outra equipa. 
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Dito e feito. O interesse dele pela escola era nulo. O interesse da escola 
nele também.

Entrou pela sala de aula e dirigiu-se para a mesa mais distante 
da secretária do professor. Demorou alguns minutos a perceber que 
ao seu lado, na carteira seguinte, estava alguém muito parecido com 
ele. Cabelo comprido, por pentear e mal lavado, calças de ganga coça-
das, ténis e t-shirt preta. Apenas diferiam num pormenor: os nomes 
das bandas que ostentavam ao peito. A t-shirt de Mário era dos Stone 
Temple Pilots:

«Confesso que, na altura, nem conhecia a banda. 
Gostei do desenho — tinha um gajo crucificado ou coisa 
do género. Acho que a comprei numa feira e acabei por 
começar a ouvir a música dos Stone Temple Pilots por 
causa dessa t-shirt. Serviu-me de ensinamento para o 
futuro: se a tua marca é contrafeita, é sinal de que tens 
sucesso.»

A t-shirt do colega era dos Ramones, mas estava limpa e engomada. 
O seu interesse em ouvir o que dizia o professor também parecia ser 
residual. Observava o teto, as unhas, as paredes e a janela. De repente, 
Mário notou que aquela gota de tinta da China o fixava. Sem medo, 
olhou-o de volta. Isso bastou para que, a partir daquele momento, 
Mário Andrade e Ricardo Gomes se tornassem os melhores amigos. 

Ricardo Gomes vinha de um meio diferente do de Mário. O pai tra-
balhava numa consultora e a mãe era ortopedista. A sua infância e 
adolescência foram férteis no que faltava ao amigo: dinheiro. Pediam- 
-lhe aplicação nos estudos e enchiam-lhe o dia com aulas de natação, 
inglês e música. Era normal que ele chegasse a casa, cansado de um 
horário demasiado preenchido, para a encontrar deserta. Manuela 
Gomes, a mãe de Ricardo, conta como via o seu filho: 

«Era um espírito irrequieto. Tinha imensa curiosi- 
dade sobre o que o rodeava, mas perdia o interesse numa  
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coisa específica ao fim de pouco tempo. Queria tudo e 
não queria nada: o inglês, o surf, o skate, ser DJ, volun-
tário em África, ir para a tropa, sei lá… Todas as sema-
nas era uma coisa diferente, que ele acarinhava de uma 
forma obsessiva. Até que, meia dúzia de dias depois, 
partia para outra. Pensámos que com a música seria a 
mesma coisa.»

Estavam enganados. A epifania deu-se no Natal de 1997. Um dos 
canais de televisão transmitiu a gravação de um concerto de solida-
riedade a favor da ilha de Monserrate. Ricardo assistiu ao espetáculo 
por acaso. Durante hora e meia, Carl Perkins, Mark Knopfler e Eric 
Clapton fizeram magia com as suas guitarras. Ainda antes do fim do 
programa, já ele sabia o que queria fazer para o resto da sua vida: 
imitar os músicos que o faziam sonhar. A sua mãe lembra-se desse 
anúncio: 

«De início, pensámos que era outra fixação. Em pe- 
queno tivera aulas de piano e detestara. Achávamos que 
ele tinha queda para a música, mas a reação foi tão má 
que nunca mais falámos nisso. Agora queria uma gui-
tarra, mas o Luís2 recusou-se a dar-lha. Estava farto das 
suas manias. Esperávamos que ele desistisse da ideia 
e arranjámos-lhe um professor. Era um amigo do meu 
marido que tinha tocado numa banda, há uns anos, e que 
lhe deu umas aulas básicas.»

As previsões dos pais de Ricardo falharam. Manuel Pires dos Santos, 
o tal amigo de Luís Gomes, surpreendeu-os ao comunicar-lhes que o 
seu filho tinha um talento incomum. Ao fim de meia dúzia de tardes, 
já não restava nada para lhe ensinar. Seria um crime não o deixar 
explorar essa enorme aptidão para a música. E, apesar da resistência 
do pai, Manuel Pires dos Santos insistiu em oferecer uma das suas 
velhas guitarras a Ricardo para que ele pudesse evoluir. 

2 O pai de Ricardo Gomes. [N. do A.]
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A partir desse momento, Ricardo passou a fazer três coisas na 
vida. Tocava, tocava e tocava. Fechava-se no quarto e procurava acor-
des novos, linhas de baixo, solos cada vez mais elaborados. E começou 
a ouvir muita música. Ao contrário do que se passava com Mário, os 
discos abundavam naquela casa. Os pais tinham uma extensa coleção 
dos mais variados estilos musicais. Ricardo ouvia tudo, mas preferia o 
rock, sobretudo o mais pesado. Ricardo Gomes organizou um extenso 
rascunho para umas memórias onde fala desse processo: 

«Quando comecei a trabalhar os meus solos, andava 
a ouvir monstros como os Metallica, Black Sabbath, 
Anthrax. Até Iron Maiden, que tinham uma grande legião 
de fãs naquela altura. Lembro-me que os metaleiros es- 
creviam os nomes destas bandas nos muros da escola. 
Sempre que via um nome que não conhecia, tentava 
arranjar umas gravações desse grupo. Achava que era 
possível conhecer tudo.»

Uma tarde, Manuela Gomes passou em frente ao quarto do filho. 
A porta aberta permitiu-lhe ver o que se passava. Ricardo nem deu pela  
presença da mãe. Entretinha-se a colar uns headphones ao corpo da 
viola e a colocar o seu fio na entrada do microfone da aparelhagem. 
Ao mesmo tempo, distorcia a configuração do amplificador. Quando 
levantou a cabeça, viu a mãe, de braços cruzados, a olhar para ele. «Vês, 
mãe? Estou a fazer uma guitarra elétrica», disse, com um enorme sor-
riso de felicidade. Era evidente que aquela não era uma paixão fugaz. 
Era um amor para toda a vida. 

Seguindo o conselho de Manuel Pires dos Santos, Luís Gomes vol-
tou a inscrever o filho numa escola de música, desta vez para aprender 
a tocar guitarra. Ao fim de um mês, já Ricardo lhe dizia que estava 
farto e faltava às aulas às escondidas: 

«Eu detestava as aulas. Aquilo era muito técnico, 
cheio de teoria, solfejos e pautas, claves de sol e de fá. 
Eu queria tocar guitarra, cada vez mais alto e cada vez 
mais depressa. Passava tardes inteiras numa sala sem 
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pegar num instrumento. Nas aulas de guitarra clássica 
não há ídolos, há mestres. Só que estão mortos há 300 
anos. Eu queria formar uma banda com gente viva.»

A inscrição foi cancelada, mas o professor de guitarra quis falar 
com os pais de Ricardo. Chamou-os à escola e disse-lhes que tam-
bém sentia que o ex-aluno tinha uma relação especial com a música. 
E defendia que esse dom devia ser acarinhado e protegido. Quando 
Manuel Pires dos Santos dera a sua opinião a Luís Gomes, este com-
portara-se como se tivessem diagnosticado uma doença ao filho. Agora 
que recebia uma segunda opinião, começou a aceitar a realidade. 
Percebeu que se falava de talento: um enorme e irresistível talento. 

Mário e Ricardo, os dois pilares dos The Empire, encararam a música 
e as suas motivações de forma divergente. Essas diferenças ditaram o  
futuro da sua relação e da própria banda. Mário sonhava ser uma estrela 
rock, queria ter a pose, a adulação e a multidão aos pés. Sempre detes-
tou o estúdio, onde as suas deficiências e inseguranças se notavam  
melhor. Foi nos concertos que se tornou uma lenda. Ricardo queria ser 
guitarrista. Quando tocava, ele e o instrumento eram um só. Tanto lhe  
fazia se estava no seu quarto, num estúdio de gravação ou num espetá-
culo perante 50 mil pessoas. Assim que começava a tocar, tudo à volta 
desaparecia. Estas caraterísticas, complementares nos primeiros anos, 
acabaram por ser antagónicas, precipitando o final de tudo.

Naquele dia, no intervalo a seguir à primeira aula do ano, nada 
disso importava. Eram apenas dois amigos apaixonados pela música e 
desinteressados pelo que os cercava. Foi com Mário que Ricardo des-
cobriu a magia das cassetes. Habituado aos discos e vinis originais, 
não conhecia uma forma de ouvir música que expõe a nossa perso-
nalidade de maneira tão evidente. A sucessão das canções, bandas e 
géneros contam como somos e como nos sentimos no momento da 
gravação. Uma mixtape pode ser um diário pessoal, um presente para 
um amigo ou um poema de amor. Em troca, Mário aprendeu os pri-
meiros acordes, quando ambos se baldavam às aulas e iam tocar para 
casa de Ricardo.
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Ao fim de meses de súplicas, Luís Gomes cedeu e ofereceu uma  
guitarra ao filho. Aproveitou o seu aniversário e deu-lhe uma Alhambra 
clássica, com a madeira por domar desafinando as cordas a cada 
momento. Naquela noite, Ricardo dormiu com a guitarra junto a si, 
como uma criança dorme quando recebe a primeira bola de futebol. 
No dia seguinte, levou-a para a escola. Não conseguia separar-se dela. 

Mário, ao ver o amigo, ficou com um travo agridoce a dançar-lhe 
na boca. Por um lado, a felicidade que Ricardo não conseguia disfar-
çar era contagiante. Mas, ao mesmo tempo, sabia que nunca teria a 
sua própria guitarra. E isso fazia nascer um sentimento de inveja de 
que se envergonhava. 

Este turbilhão de emoções não passou despercebido a Ricardo. 
Acabada a manhã de aulas, convenceu Mário a almoçarem juntos. Ele  
pagaria, por ser o aniversariante. Mário aceitou sem desconfiar das 
verdadeiras intenções do guitarrista. Entraram num café que já conhe-
ciam por ficar em frente a uma loja de instrumentos musicais que 
costumavam frequentar. Ricardo pediu duas bifanas e duas imperiais. 

A loja do outro lado da rua chamava-se Woodstock. Tinha de tudo: 
guitarras, baterias, pianos, sintetizadores, sistemas de som, material 
novo, em segunda e em quinta mão. Mário e Ricardo conheciam-na de 
cor. Era hábito ficarem embasbacados a olhar para a montra. O dono 
era um indivíduo gordo e barbudo, chamado Lafitte e que garantia 
ter estado no festival de Woodstock. Já se habituara àqueles mirones. 
Acabava invariavelmente por convidá-los a entrar para experimenta-
rem algumas das novidades. Nessas ocasiões aproveitavam para ata-
car as guitarras elétricas. «Muita alma e pouca técnica», sentenciava 
o dono da loja.

Quando Ricardo acabou a sua bifana, pegou na Alhambra e disse 
a Mário que esperasse por ele. Ia à Woodstock comprar um conjunto 
suplente de cordas, explicou. Mário nem teve tempo para lhe respon-
der, tão depressa ele saiu. Também era verdade que não lhe apetecia 
acompanhá-lo e ficar rodeado de guitarras que desejava e nunca teria. 
O amigo recebera uma viola nova e cara, de mão beijada, e não se 
cansava de a exibir. Pediu outra imperial e ficou a olhar para as bolhas 
no copo. Arrependeu-se de pensar aquilo de Ricardo. Era, talvez, o seu 
único amigo e não tinha culpa de… Mário suspirou e, pouco tempo 
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depois, viu-o atravessar a rua com um sorriso nos lábios e duas gui-
tarras, uma debaixo de cada braço. O que aconteceu depois continua 
vivo na sua memória: 

«O Ricardo entrou no café e pousou as guitarras no 
chão, uma de cada lado da mesa. Durante uns momen-
tos, não percebi o que se passava. Até que ele, sem 
olhar para mim, me diz, “Essa é a tua”. Eu estava cada 
vez mais confuso e sem saber o que dizer. O Ricardo, 
por seu lado, divertia-se com a minha cara de espanto. 
“Falei com o Lafitte e troquei a minha guitarra por estas 
duas. Não são novas e não são Alhambra. Mas são duas 
e não são más. Eu fico com uma e tu ficas com outra.” 
Faltaram-me as palavras. Não estava habituado a que 
fossem bons comigo e não sabia o que fazer. Era um 
território novo e inexplorado. Lembro-me como se fosse 
hoje: o meu coração queria rebentar e tive de fazer um 
esforço enorme para não desatar a chorar.»

Apesar das suas limitações técnicas, Mário compensava as defi-
ciências com uma alma enorme. Tudo o que cantava ou tocava saía-
-lhe das entranhas, cheio de esforço e intensidade. Ricardo enchia 
as melodias com virtuosismo nas cordas. Tocavam de tudo mas, aos 
poucos, deixaram o material mais pesado, preferindo um rock mais 
clássico e melódico: Stones, Dylan, Red Hot, Guns N’ Roses, Queen, 
D.A.D., Gun, Def Leppard, AC/DC… E quanto mais tocavam, mais 
queriam tocar.

Em 2007, numa entrevista à RTP, Mário falou sobre como a pai-
xão pela música era o Plano A e o Plano B para a sua vida:

«Andava com a viola debaixo do braço. Assim mes- 
mo, nua, porque nem saco tinha. Nunca nos separá-
vamos. Era a primeira vez que tinha uma coisa a que 
pudesse chamar minha. Aquele instrumento ganhou um 
valor incalculável. Até que um dia, estando eu no quarto 
a treinar umas linhas de blues, fui chamado à sala pelo 
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meu pai. Ele só chamava alguém à sala quando queria 
arranjar merda. Perguntou-me onde tinha encontrado a 
guitarra e, depois de lhe contar a história, acusou-me de 
estar a mentir. Não acreditava, ou não queria acreditar, 
que alguém me pudesse ter dado uma coisa. Tinha a cer-
teza de que eu a roubara e, por isso, devia ser castigado. 
Deu-me a escolher entre parti-la e deitá-la no lixo ou dar-
-me uma sova. Quando acordei no dia seguinte, tinha 
o lábio inchado e roxo . Mal me conseguia ter em pé, 
tão grandes eram as dores nas costas. A guitarra estava 
intacta. E percebi uma coisa: pobre, sem amigos, pouco 
inteligente e sem estudos, a minha tábua de salvação 
era a música. Era o meu bilhete para sair da miséria. Não 
se tratava de querer a fama e o sucesso. Naquela altura, 
tudo se resumia a uma questão de sobrevivência.»

Corria o primeiro trimestre de 1999 quando uma colega de turma, 
com quem pouco falavam, os convidou para tocarem no seu aniver-
sário. Estavam no largo em frente à escola a ensaiar o Simpathy for 
the Devil, quando ela se aproximou e lhes perguntou se a banda podia 
animar a sua festa, no sábado seguinte. Ricardo ia perguntar «que 
banda?», mas Mário atalhou e aceitou o convite. O amigo estava de 
boca aberta. Há muito que pensavam em ter um projeto musical, mas 
isso não passava de uma ideia ou ambição. Ricardo desconhecia que 
Mário iniciara o rumor de que pertenciam a uma banda chamada 
Deadly Machine. Era seu costume inventar histórias com um fundo 
de verdade, mas que iam muito além dela. Usava esta tática para se 
afirmar perante terceiros e ultrapassar os complexos de inferioridade 
que o assaltavam. A colega — que pediu para não ser identificada 
nesta biografia — via-os sempre de guitarra na mão e fez o convite 
sem nunca os ter ouvido tocar. Supôs que a história fosse verdadeira. 
Mário prosseguiu o seu devaneio e explicou-lhe que, para estarem 
na festa, teriam de recusar um convite para tocarem num bar. Como 
eram da mesma turma, não haveria problema. Abririam uma exceção 
e aceitariam uma garrafa de uísque como cachet. A história tomava 
contornos bizarros, conta a aniversariante: 
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«Comecei a estranhar quando me disseram que a  
banda, afinal, era composta apenas pelos dois. E o Ricardo  
estava com ar de quem não sabia do que falava o Mário. 
Apesar de tudo, não fiz perguntas e fechámos negócio.»

 
Assim que a colega virou costas, Ricardo atacou Mário, dizendo  

que nem músicas tinham para apresentar. Ele defendeu-se, afirman- 
do que um concerto era boa publicidade. Que tinham de começar 
por algum lado. Dispunham de uma semana para ensaiarem umas 
músicas que todos conhecessem. Não seria nada de mais. «Algum dia 
tínhamos de arrancar com a banda. Eu só rodei a ignição do carro», 
concluiu. O problema é que aquele carro não ia a lado nenhum e o 
motor engasgou-se ao primeiro toque no acelerador. 

Passaram esses dias a preparar o espetáculo. Escolheram músicas 
fáceis de tocar em formato acústico e que fossem imediatamente reco-
nhecidas: Knock on Heaven’s Door, de Bob Dylan, ou Blister in the Sun, 
dos Violent Femmes, foram as primeiras escolhas. Para terminar em 
beleza, tocariam os Parabéns a Você numa versão hard rock. Com duas 
guitarras acústicas de fraca qualidade e experimentando sérias dificul-
dades no encaixe da voz de Mário. Ao perceberem que iam tocar pela 
primeira vez perante um público, Mário perdia-se nos acordes quando 
se concentrava na voz ou esquecia-se da letra quando se focava na 
guitarra. Tudo isto fez com que uma ideia perfeita à quarta-feira se tor-
nasse duvidosa à quinta, delirante na sexta e uma loucura no sábado 
de manhã.

Apesar do nervosismo crescente, encontraram-se num café ao pé  
da casa da aniversariante, depois de almoço. Existia um jardim à frente  
e podiam aproveitá-lo para um ensaio geral ao ar livre. Assim que 
Mário chegou ao café — Ricardo já lá estava — mostrou-lhe uma car-
tolina branca: tinha escrito The Deadly Machine com letras pretas e 
vagamente góticas. O génio do marketing que vivia dentro do vocalista 
era incontrolável.

Um copo leva a outro e, em menos de meia hora, Mário bebera 
dois martínis e quatro imperiais. Ricardo percebeu que o companheiro  
estava muito nervoso. Mais do que isso: estava com medo. Como era  
hábito entre os dois, pagou a conta e sugeriu que fossem para o jardim. 
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Sentados no banco, era como se o universo conspirasse contra eles. 
Por mais que tentassem, não arranjavam forma de afinar as guitarras. 
Parecia que tinham conseguido, mas, momentos depois, havia uma 
corda que subia ou descia meio tom. Mário esquecia-se das letras, 
entrava nos momentos errados ou desafinava. Ricardo esforçava-se 
por ajudá-lo, mas acabava por perder a atenção e também ele se enga-
nava. As dúvidas da aniversariante voltaram assim que o par tocou  
à campainha: 

«Abri a porta da rua e lá estavam eles. Com um olhar 
perdido e a cheirar a álcool. Traziam guitarras velhas 
e uma cartolina dobrada debaixo do braço. Comecei a  
arrepender-me de os ter convidado. Não tinham ar de 
quem fosse dar um grande concerto, mas indiquei-lhes  
o caminho para a garagem, onde decorria a festa. Preparei 
um estrado com duas cadeiras num dos cantos e levei-
-os para lá. Num outro canto estava uma mesa com a 
aparelhagem onde se punha música e no canto oposto 
era o bar. Em vez de irem para o palco, largaram as violas 
e encaminharam-se para a mesa das bebidas. Encheram 
dois copos de plástico com gin e disseram-me “festa 
porreira”. Nem se lembraram de me dar os parabéns. 
Ficaram ali a beber e a falar um com o outro até às nove 
da noite, a hora marcada para o início do concerto.»

Chegado esse momento, fez-se silêncio e desligaram-se as luzes. 
Só as lâmpadas por trás do palco improvisado se mantiveram acesas. 
O público aplaudiu e Mário disse, parecendo ter-se preparado toda a 
vida para aquele momento:

— Boa-noite, nós somos os Deadly Machine.
Ricardo tocou a introdução de Blister in the Sun e prosseguiu. Estava 

à espera de ouvir a segunda guitarra e a voz, mas nada… Olhou para 
o lado e viu o amigo. Parecia um goraz na banca do mercado, de boca  
aberta e olhos sem vida. Tentou disfarçar e anunciou, descontraida-
mente, que começariam com um tema dos Violent Femmes, enquanto 
dava um pontapé a Mário. Recomeçou, mas a vertigem da humilhação 
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não podia ser interrompida. Com o calor e humidade provocados por 
uma garagem cheia de gente, as guitarras desafinavam-se com facili-
dade. Não se entendiam nos ritmos, Mário enganava-se nas letras e 
embrulhava-se no inglês. Mesmo Ricardo, com o nervosismo, o álcool 
ingerido e a sensação de que participava num equívoco épico, cometia 
erros em série. Depois de Blister in the Sun e de Wish You Were Here 
dos Pink Floyd, tentaram o Come As You Are dos Nirvana. Decorrida 
meia música, Mário levantou-se e saiu porta fora. Ricardo pediu des-
culpa, pegou nas duas guitarras, voltou a pedir desculpa e deu o con-
certo por terminado.

Aquele aniversário pode ser considerado como o pior meio espetá-
culo da história da música, mas a organizadora ainda lucrou com ele. 
Nunca pagou a garrafa de uísque prometida. E, uma semana depois do 
anúncio do fim dos The Empire, vendeu no eBay a cartolina dos Deadly 
Machine que ficara esquecida na sua garagem. Por 4 720 dólares.

Ricardo saiu com as guitarras aos ombros, como se fossem espin-
gardas, e viu Mário a fumar um cigarro, sentado no lancil do passeio. 
Chegou-se ao pé dele, convencido de que aquele episódio era a pedra 
no epitáfio dos Deadly Machine. Mas Mário precisava demasiado da 
música para desistir à primeira contrariedade. Virou-se para Ricardo, 
de dedo em riste, e garantiu-lhe que, daí a vinte anos, todos aqueles 
«atrasados mentais» — terá sido essa a expressão usada — guarda-
riam um disco dos Deadly Machine nas estantes. De seguida, usou os 
dedos da mão para enunciar a lista de tarefas que tinham de enfrentar: 
encontrar um baterista, um baixista, arranjar instrumentos e começar 
a escrever canções. Perceberam que estavam a viver um momento cru-
cial nas suas vidas. Para lá da bebedeira, da humilhação a que foram 
sujeitos, do medo do futuro, da infância infeliz, Mário falava a sério. 
Ricardo abraçou o amigo e selou o seu compromisso. Formavam uma 
banda e não iriam parar até alcançarem todos os sonhos que se per-
mitissem. Levantaram-se e decidiram terminar a empreitada que fora 
interrompida momentos antes. Não seria o concerto de aniversário — 
esse já se varrera das suas cabeças —, mas a bebedeira descomunal 
que estava apenas a meio caminho. 

***
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A partir daquela noite, Mário começou a bater a todas as portas à pro-
cura de trabalho. Dizia em casa que ia para a escola e estava disposto 
a fazer qualquer coisa, desde que lhe pagassem. Ricardo não o podia 
imitar. Os seus pais depressa perceberiam o que se passava. Por isso, 
o vocalista ficou encarregue de ganhar dinheiro para comprarem ins-
trumentos e ao guitarrista caberia descobrir os restantes elementos da 
banda. Mário caiu nas boas graças do dono de um café minúsculo e 
imundo na rua da Woodstock. Durante uma semana trabalhou como 
um louco sem receber um tostão, só para mostrar que era um fun-
cionário aplicado. Acabou por ser contratado e, ao cabo de um mês, 
passava os dias a lavar os pratos e a esfregar o chão e as bancadas de 
dois snack-bars e de um restaurante, situados entre a escola e a loja de  
música. Até ao almoço estava nos snack-bars e à tarde limpava os pra-
tos e copos do restaurante. Ganhava 12 contos por semana e ainda 
almoçava e lanchava gratuitamente. Adotou uma regra de ouro: todas 
as sextas-feiras dava seis contos a Ricardo, que os escondia no quarto. 
Mário não podia ficar com o dinheiro em casa. Se o seu pai desco-
brisse, perderia todos os rendimentos, ganhando uma viagem até ao 
hospital. Depois, gastava os outros seis contos em discos usados, uma 
garrafa de Vat 69 e erva.

Quando todos os caminhos ainda podem ser trilhados, o destino 
encarrega-se de escolher aquele a que chamaremos de História. Com 
os The Empire foi a mesma coisa. Acabou por ser o insuspeito Luís 
Gomes que, sem o saber e sem fazer por isso, deu um empurrão deci-
sivo para a criação da banda. Na noite quente em que o pai de Ricardo 
celebrava o seu aniversário junto de família e amigos, encontraram 
um baterista que não o era. 

O episódio conta-se com facilidade. Ricardo, como qualquer bom  
adolescente, fugiu da festa e das pessoas e fechou-se no quarto. Acabou 
por ouvir baterem-lhe à porta. Era Tiago, um primo da sua idade e que 
também procurava um refúgio das conversas dos adultos que enchiam 
a sala. Apesar de serem família e de viverem perto um do outro, não 
tinham um contacto frequente. Mesmo assim, entendiam-se bem e 
gostavam da companhia mútua. Ricardo mandou Tiago entrar, mas 
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agiu com se continuasse sozinho no quarto. Deitado na cama, reco-
locou os headphones nos ouvidos e lia, distraído, o booklet de um CD. 
Tiago fechou a porta e olhou em volta. A divisão estava diferente desde 
a última vez que ali fora. Agora, era um pequeno museu do rock and 
roll, repleto de pósteres, discos, livros de tablaturas e cordas de guitarra 
espalhadas pelo chão. Ele lembra-se bem do que pensou ao estar ali: 

«Ao fim de uns minutos, perguntei-lhe o que estava 
a ouvir. Nem me respondeu. Tolerava que ali estivesse, 
por uma solidariedade adolescente, mas não queria ser 
incomodado. Como estava aborrecido, peguei numa 
guitarra. Ele levantou-se como uma mola e gritou: “Não 
toques nisso. Vais desafinar tudo”. Eu respondi-lhe, na  
brincadeira, “Descansa… Bruto como sou, tocaria bateria, 
nunca guitarra.»

A frase provocou um reflexo pavloviano em Ricardo. Não largou o 
primo durante o resto da noite. Sentia que tinha descoberto o baterista 
de que andava à procura e queria convencê-lo a juntar-se ao projeto. 
Ele nunca tinha estado, sequer, ao pé de uma bateria e muito menos 
pensara em ser músico, mas aceitou participar num ou noutro ensaio. 
Pela piada da ideia. 

Os pais dos primos foram surpreendidos pela súbita amizade. Em 
poucos dias, a cumplicidade entre Tiago, Mário e Ricardo era tamanha 
que, mesmo não imaginando ainda como ele se desenrascaria com 
umas baquetas na mão, já o consideravam um membro oficial de uma 
banda que não existia. 

Os interesses de Tiago estavam bem vincados desde tenra idade. 
Filho de um antigo internacional de râguebi, ocupava os tempos livres 
nos treinos do Belenenses e no ginásio. Tiago destacava-se numa mul-
tidão: era quase sempre o maior de todos. Apesar da cobiça que desper- 
tava nas raparigas, não lhes prestava grande atenção. Na escola, era um 
aluno mediano. Além do râguebi, tinha uma paixão enorme por um  
pastor alemão que crescera com ele desde bebé. Chamava-se Ramsés 
e, sendo Ricardo filho único, era uma espécie de irmão substituto. 
Andavam sempre juntos e bastava um olhar para que se entendessem. 
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Ramsés morrera semanas antes da noite em que lhe foi proposto entrar 
para a banda. A rapidez com que aceitou o convite e a voracidade com 
que se empenhou neste projeto foram inesperadas. É muito provável 
que, na altura, Ricardo se tenha aproximado deste novo interesse pro-
curando um paliativo para a dor. Estava tão entusiasmado que contou 
aos amigos a novidade, ainda antes do primeiro ensaio:

«Se lhes contasse que queria ser músico iam gozar co- 
migo. Mas ser baterista de uma banda era diferente: no 
fundo, passaria a vida a bater com uns paus em coisas. 
Parecia básico o suficiente para obter a aprovação de 
todos. Seria aceite, ainda que com algumas reticências.» 

 
Ao início, os pais de Tiago não colocaram objeções às novas ami-

zades. Apesar de Ricardo e Tiago serem primos, tinham personalida-
des distintas. Se o guitarrista era mais tímido e retraído, o baterista 
era extrovertido. Falava alto e gostava de ser o centro das atenções. Era 
uma espécie de criança grande. Andava sempre rodeado de rapazes  
a correr de um lado para outro e a placar, cair e a fazer cair. É difícil 
polir um diamante desta forma. Os seus próprios pais sentiam que ele 
vivia num círculo demasiado fechado. Não falava com quem vivesse 
fora da caixa onde se habituara a viver. Não por timidez, mas por 
desinteresse. Este alargar de horizontes do filho agradava-lhes. Além 
disso, o elo de ligação à nova paixão era Ricardo. Conheciam-no bem 
e podiam — pelo menos, assim acreditavam — manter esta paixão 
sob controlo. 

O tempo livre dos amigos era passado na Woodstock de Lafitte. Preci- 
savam de instrumentos para ensaiar e aproveitavam os artigos em 
segunda mão que lá se vendiam. Fingiam um ligeiro interesse na sua 
compra e passavam tardes inteiras a experimentá-los. Sem nunca se 
decidirem. O dono da loja suportava-os com uma condição: que eles o 
ouvissem. Lafitte era um repositório de histórias de rock e de viagens 
incríveis, sendo difícil distinguir a verdade da ficção. Começaram a sair  
da loja cada vez mais tarde, ocupando uma sala que existia nas traseiras.  
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Ensaiavam, conversavam, bebiam, ouviam e fumavam novidades que  
Lafitte lhes apresentava. Com as magras economias de que dispu-
nham, a que se juntaram mais 20 contos que Ricardo e Tiago poupa- 
ram das mesadas, compraram uma imitação de Fender Strat para 
Mário e uma Gibson Les Paul decadente com fita adesiva a tapar inú-
meras rachas para Ricardo. Juntaram-lhes dois amplificadores que 
quase funcionavam e Lafitte ainda lhes arranjou um prato, uma tarola 
e um bombo usados, avaliados em 80 contos, que eles se compromete-
ram a pagar em prestações. Acordaram que a bateria podia ser tocada, 
mas não sairia da loja sem estar paga na totalidade. Beneficiaram de 
um extra: Lafitte ensinou Tiago a dar os primeiros toques na bateria 
e, para surpresa de todos, ele revelava uma aptidão inata. O próprio 
Tiago era o mais surpreendido: 

«Nunca tinha tocado na vida. E quando fazes asneira 
com a percussão, toda a gente percebe, não dá para dis-
farçar. É um pouco intimidatório. Mas tive a sorte de 
começar com pouca coisa — prato, tarola e bombo. 
Comecei do zero e puxei pela imaginação para multipli-
car os sons que conseguia fazer. Este início acabou por 
ser uma escola excelente para o resto da minha vida.»

Com o final das aulas, as férias de verão estendiam-se por meses a 
fio e o trio sentia-se capaz de tomar o mundo de assalto. Entraram numa 
fase experimentalista. Tocavam muito mal, mas não tinham vergonha 
de errar. Praticavam muito e tentavam tudo. Como os instrumentos 
eram de qualidade duvidosa, o mau som tinha de ser compensado 
com criatividade acrescida. E qualquer novidade ou sucesso era um 
motivo de festa. Durante as semanas seguintes, treinaram com afinco 
na sala interior da loja da música. Apelidaram-na de «Dramático». 
Foi Lafitte quem os obrigou a batizarem o local dos ensaios. «Todas 
as grandes bandas estão associados a um estúdio ou um lugar. Esta 
será a vossa Abbey Road, mas têm de lhe dar um nome», explicou. 
Mário lembrou-se de lhe chamar Dramático em homenagem à sala de 
Cascais por onde passaram os Nirvana e os Pearl Jam. O nome havia 
de ser uma profecia do muito que estava para acontecer. 
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Os ensaios prosseguiam e Lafitte sentava-se a ouvi-los, noite aden-
tro. Além de tocarem covers, começaram a desenvolver melodias pró-
prias e a construir canções. Mas as letras eram um problema. Queriam 
cantar em inglês, como todas as bandas rock que idolatravam, mas 
assim que se sentavam a escrever o resultado soava muito básico e 
quase ridículo, conforme afiança Mário: 

«As letras eram uma merda, cheias de “shine a light” 
e “into the night”. Sem relação com a mensagem que 
queríamos passar. Decidimos deixá-las em banho-maria 
e concentrarmo-nos na música.»

Enquanto percebiam que não eram bons letristas, o dono da Wood- 
stock estreitava o relacionamento com os inquilinos. Emprestava-lhes  
discos, livros e revistas antigas. Com ele aprenderam os princípios bási- 
cos de acústica ou afinação e as diferenças entre o som em estúdio e ao 
vivo. Aqueles garotos e a sua garra, alegria e entusiasmo comoviam-no. 
Acostumara-se a eles e gostava genuinamente do trio. Considerava-os 
os filhos que nunca tivera. E que, felizmente, tinham nascido já ado-
lescentes. O sentimento de afeição era recíproco e ele tornou-se o pai 
espiritual da banda. Aos poucos, os objetos pessoais de Mário iam 
enchendo a sala das traseiras. Lafitte reparava que alguém se esque-
cia deles, mas não dizia nada. Até que, certo dia, Mário chegou ao 
Dramático com um sobrolho aberto e um leve coxear. Perguntaram-lhe 
o que se passara e ele tentou desvalorizar as lesões. Era evidente que 
não queria falar disso. Lafitte tinha uma certeza: fora algo demasiado 
grave para ser esquecido. Depois de os amigos saírem do Dramático, 
insistiu com ele. Mário explicou, entre lágrimas, o sucedido. O seu 
pai chegara a casa, na noite anterior, bêbedo como quase sempre, e foi 
até à cama onde dormia e começou a bater-lhe. Sem razão e sem uma 
explicação. No final, atirou-o contra a parede com tanta violência que 
quase lhe partira a perna. 

A imagem de rufia duro, de miúdo habituado às ruas, desapareceu. 
À frente de Lafitte estava uma criança, a chorar, sem perceber porque 
lhe batia o pai. Que vivia um pesadelo e queria acordar dele. Mas que 
se encurralava num círculo de desespero. Mantendo-se impassível, 
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Lafitte pegou numa cópia da chave da entrada da Woodstock e entre-
gou-a a Mário. Explicou-lhe que podia ficar ali a dormir sempre que 
quisesse. Era um garoto, por muito crescido que se achasse, e nenhum 
garoto merecia ser refém de um pesadelo daqueles. Mário sente-se 
agradecido por isso até hoje: 

 
«Era ali que me sentia bem. Estava habituado a dor-

mir por lá, no chão. Em casa da minha família ninguém 
dava pela minha falta e eu detestava-os. Nessa mesma 
tarde fui até lá — sabia que não estaria ninguém — e 
enchi uma mochila com os meus poucos pertences. Foi 
a última vez que tive alguma ligação com a minha famí-
lia biológica.»

Apesar desses avanços, sem encontrarem um baixista e sem letras 
nas canções, a banda vogava sem rumo. Tentaram tudo: anúncios em 
escolas de música, nas paredes do Pingo Doce, papéis colados nos 
multibancos. De vez em quando, surgia um candidato e punham-no 
à prova no Dramático. Mário lembra-se bem do que lhes custou com-
pletar o quarteto:

«A maior parte dos candidatos estavam abaixo do 
nosso nível e não perdíamos muito tempo com eles.  
Só quando apareciam raparigas — e apareceram mais  
do que imaginámos — é que tentávamos esticar a audi-
ção até à noite. Quem se costumava safar era o Tiago. 
Elas babavam-se para cima dele. Lembro-me de, uma  
vez, ter aparecido um tipo com formação do Conserva- 
tório. Tocava maravilhosamente, mas o seu lugar era 
numa orquestra, não num palco. Também ficámos muito 
bem impressionados com o Carlos Tiago — o atual  
baixista dos Cup of Coffee — e que chegou a pres- 
tar provas connosco. Oferecemos-lhe o lugar, mas ele 
recusou.»

 
A história é contada de forma diferente por Carlos Tiago:
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«Lembro-me bem desse episódio. Respondi a um  
anúncio — acho que do Blitz — e deram-me uma mora- 
da de uma loja de música. Fui conduzido para uma sala 
nas traseiras, com uma janela mínima. Estava cheia de 
roupa, restos de comida e latas de cerveja. Comecei a 
tocar, eles acompanharam-me e ficámos por aí. O pessoal 
ainda me chateia, dizendo que sou o gajo que recusou 
entrar para os Beatles. Mas nem penso muito nisso, 
para ser sincero. O meu lugar não era ali.»

Mário especializou-se no resgate de artigos atirados para os conten-
tores do lixo. Tiago conseguia consertá-los e dar-lhes uma nova vida.  
Quando o vocalista trouxe uma televisão minúscula e um vídeo decré- 
pito para o Dramático, ninguém acreditou que voltassem a funcionar. 
Mas o baterista, com paciência infinita, trabalhou neles durante dias 
e conseguiu o impossível. Decidiram comemorar da melhor forma 
de que se lembraram: um festival de cinema dedicado aos clássicos 
da pornografia. Na verdade, algumas semanas antes, Mário também 
tinha encontrado um saco cheio de cassetes VHS. As caixas das cas-
setes eram de filmes da Disney, como Branca de Neve, Fantasia ou 
Papuça e Dentuça, mas lá dentro as gravações eram de filmes porno-
gráficos. Tinham a estética típica dos anos 80 e a imagem estava cheia 
de riscos, denunciando uma prévia utilização intensa. 

Durante uma dessas sessões de cinema, começaram a ouvir linhas 
agressivas de um baixo. O som provinha do interior da Woodstock. 
Sem se denunciarem, foram até à porta e viram, sentado num ban-
quinho, um miúdo de pele muito branca e cabelo ruivo e encaraco-
lado. Experimentava um dos baixos em exposição e parecia divertir-se 
com aquilo. Seria aquela a solução há tanto tempo procurada? Rodea- 
ram o miúdo e começaram a falar todos ao mesmo tempo, de tão  
excitados que estavam. O desconhecido começou a sentir-se com-
preensivelmente desconfortável. De forma atabalhoada, explicaram-
-lhe que estava prestes a tornar-se no baixista de uma das maiores 
bandas portuguesas. A prazo, a maior banda do mundo. Quando, por 
fim, se calaram, o baixista ruivo limitou-se a sorrir e explicou-lhes 
que não tinha intenção de entrar para uma banda de música. Queria 
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comprar um baixo e estava a experimentar os modelos disponíveis. 
Apenas isso. 

A maneira como ele falava era estranha. Tinha um português cor-
reto, gramaticalmente perfeito, mas com um tempero na pronúncia 
que tinham dificuldade em identificar. Eddie Steppleton só queria sair 
dali: 

«Fui apanhado de surpresa. Vejo três gajos vestidos 
de preto e com um ar ligeiramente ameaçador, a per-
guntarem-me se queria entrar para uma banda. Eu tinha 
entrado na loja para experimentar um baixo. Quando me 
convidam para o Dramático — e só entrei naquela sala 
porque o dono da loja estava presente e me inspirava 
confiança — encontrei um cenário de guerra. Roupa, 
restos de comida, capas de CD por todo o lado. Uma 
televisão desmontada passava porno vintage. Eles cava-
ram um buraco no chão dessa sala, arrastando o lixo que 
o cobria, convidaram-me a sentar e ofereceram-me uma 
cerveja.»

Mário sentiu que aquele miúdo ia ceder. Se o atraíra ao Dramático… 
Explicaram-lhe que lhes faltava um baixista para completaram a for-
mação e propuseram-lhe um ensaio. Se corresse mal, ficavam por ali. 
Mas tinham a sensação de que aquela era a peça que há tanto tempo 
lhes faltava. 

Lafitte, com a sua paciência quase infinita, trouxe um baixo e um 
amplificador para o Dramático, montou-os e cruzou os braços. Tiago 
deu início a uma batida clássica, mas tocada com velocidade, e Mário 
partiu para uma melodia em Mi. Ricardo juntou-se a ele e largou 
uns riffs sobre as harmonias de Mário. A seguir, gritou «Entra, cenou- 
rinha!» Trinta segundos bastaram para o som estar aprovado. O bai-
xista oferecia ritmo e versatilidade ao conjunto, enquanto indicava 
novos caminhos para as guitarras. Quando pararam, Lafitte foi o pri-
meiro a falar e ratificou a escolha com entusiasmo. O único que não 
estava seguro era Eddie, o candidato eleito. Não os conhecia e descon-
fiava deles. 
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Por curiosidade, perguntou-lhes se tinham canções prontas que ele  
pudesse escutar. Retorquiram-lhe que não. Faltavam-lhes as letras porque  
queriam cantar em inglês e o que escreviam era muito mau. Ninguém 
se apercebeu, mas foi nesse momento que Eddie baixou a guarda. 
Sorriu disfarçadamente com a resposta e sugeriu encontrarem-se na 
tarde seguinte para se conhecerem melhor. Não tinham a certeza se isso  
não era uma mera desculpa para fugir, mas concordaram com a ideia. 
Só quando o viram voltar à Woodstock é que respiraram de alívio:  
tinham encontrado um baixista. No entanto, e sem o desconfiarem, ti- 
nham ganhado muito mais. Assim que se aproximou deles, Eddie 
entregou-lhes um molho de folhas escritas à mão. Eram poemas em 
inglês. Acompanhou-os com uma explicação: chamava-se Edward 
Steppleton — «mas podiam tratá-lo por Eddie» —, era inglês de nas-
cimento e escrevia poemas. O pai, também ele súbdito do Império, era  
um alto quadro de uma empresa de telecomunicações. Mudava de casa,  
amigos e país com frequência. Tinham chegado a Lisboa há um ano.  
A mãe, nascida em Newcastle, não trabalhava. Dividia o seu tempo entre 
a pintura, ações de voluntariado e a investigação de diversas formas de 
meditação transcendental. Muitas vezes com a ajuda de catalisadores 
cuja legalidade se encontrava pendente de uma prévia autorização.

Lafitte estava sentado a ouvi-los. Bateu com as mãos nos joelhos, 
levantou-se e foi ruminando, enquanto se dirigia para a caixa regista-
dora: «Bom baixista, inglês e sem amigos. É perfeito para eles. E como 
tem um teto onde dormir, não será outro parasita. É perfeito para 
mim.» Disse aquilo porque a loja era agora a morada permanente de  
Mário. Dormia no chão do Dramático e pagava a renda limpando a 
Woodstock quando chegava do restaurante. Depois, jantava com Lafitte  
e ficavam a falar, a ouvir música e a fumar pela noite dentro. Habitual- 
mente, Ricardo, Tiago ou um amigo de Lafitte passavam por lá. Convi- 
viam com motoqueiros, hippies, beatnicks… Havia de tudo no cardá- 
pio. Sempre estrangeiros, apareciam num dia e desapareciam no outro. 

Começaram a encaixar as letras de Eddie nas melodias que tinham 
preparado, mas não estavam satisfeitos. Faltava-lhes qualquer coisa para 
alcançarem o efeito desejado. Eddie escrevia poemas e eles precisavam 
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de letras rock. Sentado no chão do Dramático, Mário pegou ao acaso 
numa das folhas e leu-a alto: «This girl ain’t gonna love me no more…? 
Isto parece que saiu de um álbum dos N’Sync. Andamos a fazer 
música sem tomates.» 

Eddie deu três ou quatro tragos numa garrafa de Gatão e roubou  
a folha a Mário. Fugiu para um canto com um lápis e voltou 20 minutos  
depois, com a A4 rabiscada. O This girl ain’t gonna love me no more trans-
figurou-se em This bitch ain’t gonna fuck me no more. «Experimenta 
agora», arriscou Eddie. E, no final do dia, a canção primeva dos (futu-
ros) The Empire estava criada. 

Lafitte assumiu as funções de manager interino do grupo. No início do 
outono de 1999 falou com os donos de casas com música ao vivo que 
conhecia e convenceu-os a ouvir os rapazes. Eles gostaram do som da 
banda e deram-lhes uma oportunidade para tocarem nos seus bares. 
Ficaram com as noites mais calmas, salas quase vazias e obrigados a fazer 
covers de rock FM. Intitulavam-se The Lazy Mayhem Orchestra. Era o 
segundo nome da banda, depois de abandonarem o sensaborão Deadly 
Machine. Estavam à experiência, por pisarem um palco pela primeira 
vez, mas bastaram meia dúzia de semanas para se tornarem num 
nome moderadamente conhecido na noite de Lisboa. As salas começa-
ram a encher-se para os ver e os amigos de Lafitte optaram por passá-
-los para as noites mais concorridas. O público ainda não os ouvia pelo 
seu material original, mas já tinham uma assistência fiel. Era o início 
de uma aventura e, para Tiago Gomes, não podiam estar mais felizes:

«Vivíamos um sonho. Era o que sempre quiséramos: 
tocar para um público que nos curtia. A banda tinha 
sucesso e este era o primeiro passo de uma carreira. 
Ainda por cima, éramos pagos. Mal pagos, é verdade, 
mas isso era o menos importante. Tínhamos dinheiro na 
mão por fazermos o que mais gostávamos.»

Mário despediu-se dos restaurantes e passou a sobreviver com o 
que sobrava do pagamento pelos concertos. A música e a banda iam 
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ocupando o papel principal na vida de todos. As noites de terça, quarta, 
sexta e sábado estavam ocupadas com a música ao vivo. Passavam 
os dias — que começavam cada vez mais tarde — no Dramático, a 
ensaiar. E surgiram as duas canções sucessoras de This Bitch: A Minor 
e Suburbia. 

A primeira nasceu de uma aposta. Eddie ufanava-se de conseguir  
escrever uma letra sobre qualquer coisa de que se lembrasse. Ao ver 
os amigos sorrirem da sua certeza, desafiou-os a porem-no à prova. 
Ricardo aceitou a teima e puxou de seis minis para junto de si, en- 
quanto dizia: «Vou beber estas cervejas de seguida. Enquanto as bebo, 
tu vais escrever uma letra. O tema escolhido é o lá menor. Tens de 
escrever sobre isso até eu acabar as Sagres.» Eddie pousou o charro no 
cinzeiro e agarrou numa folha de papel, mergulhando furiosamente 
sobre ela. Ricardo cumpriu a sua parte e bebeu as seis garrafas com 
uma velocidade surpreendente. 

No final, o baixista estendeu a folha a Mário. Este começou a ler, 
num murmúrio:

A Minor
You can’t trust a two-faced chord
Sometimes sad,
Sometimes happy,
It’s a sharp double-edged sword.
A Minor
I can play it out loud (with only three fingers)
Sometimes smooth,
Sometimes harsh,
Such a fucked-up sound!

A partir daquele momento, Eddie foi declarado o maior trovador 
do reino. Na verdade, a sua forma de escrever sempre foi pouco tradi-
cional. Suburbia foi pensado à beira do IC19, num fim de tarde chu-
voso. O inglês ficou, durante horas, perigosamente encostado à berma 
da estrada. Limitava-se a ver os carros passarem a conta-gotas, sem se 
mexer. Enquanto os via, uma sucessão de frases ganhou corpo na sua 
cabeça. 
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Cars fill the streets
You can’t buy your freedom
Home is where the work is
24 hours of boredom.

Foi este tema que lhe proporcionou os primeiros quinze minutes 
de fama. A presença de um vulto solitário à chuva durante horas foi 
captada pelas câmaras do trânsito. As rádios e televisões, enquanto 
descreviam a circulação do tráfego em Lisboa, questionavam-se sobre 
a identidade e o propósito desta aparição. A segunda metade da can-
ção foi composta por Eddie, dentro do carro da Brigada de Trânsito da 
GNR que o foi buscar ao IC19 e o conduziu até casa: 

Where are you heading?
Come back and turn around.
No forgiving, no forgetting.
Listen to this awful sound.
The sound of suburbia.

A agenda de concertos começava a compor-se. A Lazy Mayhem 
Orchestra tornava-se conhecida porque as prestações ao vivo eram 
memoráveis. A peculiaridade dos seus membros fazia com que o 
público estivesse à espera que acontecesse alguma coisa especial.  
As mise-en-scène, programadas ou inconscientes, começavam a suce-
der-se, emprestando-lhes uma fama de excentricidade. Aos poucos, 
tornaram-se alvo de um pequeno culto na noite lisboeta. Tiago Gomes 
lembra-se de um episódio que ajudou a construir esta reputação:

«Uma vez, a meio do Spiritwalker, dos The Cult, o 
Mário, em vez de avançar com a voz, limitou-se a fitar 
o horizonte. Instantes depois, correu para o meio das 
mesas do bar onde estávamos e atirou-se para cima de 
um tipo enorme. Desataram os dois à pancada. Nós 
corremos para os separar e os amigos do outro gajo 
também. O pessoal do bar e dois seguranças aparece-
ram logo a seguir. Resultado: cadeiras e instrumentos 
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partidos. Parece que o Mário e aquele tipo andavam atrás 
da mesma rapariga. Fomos expulsos pelo dono da casa 
e ele nunca mais nos contratou. Felizmente, apareceram 
logo propostas para ocuparmos a noite que ficara livre.»

Noutra situação, em pleno concerto, Eddie largou o baixo e dirigiu- 
-se para o centro da plateia do bar. Gritou para o palco, mandando parar  
os amigos. Por adivinharem que alguma coisa de grave se passara, 
obedeceram. Viram-no a reordenar as cadeiras e mesas do público, 
obrigando os clientes a levantarem-se para ajudar na operação. O dono 
da casa quis saber o que se passava e ele explicou que a disposição das 
mesas prejudicava a acústica da sala. Os seguranças aproximaram-se  
e garantiram que a remodelação ficava por ali. Eddie recusou-se a tocar  
numa sala com «tão más vibrações» e os Lazy Mayhem terminaram o  
concerto sem baixista e, pior ainda, sem cachet. Tiveram de pedir desculpa e 
garantir que a situação não se repetiria para não perderem esse contrato. 

Por princípio, gostavam de ser pagos no final de cada atuação, mas 
o dono do Phil’s, um dos bares onde tocavam, pediu-lhes para pagar ao 
mês. Concordaram, ainda que de má vontade. No primeiro mês tudo  
correu bem. No seguinte, Filipe Macedo, o promotor do espaço, só 
conseguiu saldar metade do combinado. Prometeu que receberiam o 
restante daí a duas semanas. Sem falhas. O apalavrado dia de paga-
mento foi-se atrasando e resolveram confrontá-lo com a situação. 
Reunidos no Phil’s, perceberam que Macedo estava, outra vez, a protelar 
o cumprimento da promessa. Ricardo virou-lhe costas e encaminhou- 
-se para a saída. Chegou ao balcão e usou a guitarra como bastão para, 
de arrasto, derrubar os copos e garrafas, prometendo voltar no dia se- 
guinte para receber o dinheiro. Quando prestaram nova visita ao Phil’s, 
tinham uma comitiva à sua espera e receberam um verdadeiro paga-
mento. Com juros. No final, Filipe Macedo ainda lhes explicou que 
«Só não partiu braços porque são amigos do Lafitte e precisam dos 
braços para ganhar a vida.»

Há quase meio ano que corriam o circuito de bares e Lafitte juntou-os 
para lhes falar. Era tempo de darem o salto para uma apresentação 
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em nome próprio. Deviam deixar de ser uma competente banda de 
covers e mostrarem material original. Tinham canções suficientes para 
isso. O velhote fez questão de lhes pôr os pés na terra. Andavam ilu- 
didos com os concertos, com os fãs que iam conquistando e com a  
fama que, aos poucos, granjeavam. Lafitte sabia que, se não dessem um  
passo em frente, não passariam dali. Existiam muitas bandas como a  
deles, com algum talento. Mas seria preciso um trabalho árduo e com 
objetivos bem definidos para subirem o seu desempenho a outro nível. 
Assim, foi direto ao assunto: estava na hora de gravarem um disco. 
Sem isso, nem um cartão de visita tinham. A conversa caiu-lhes mal.  
Não gostavam de ser criticados e Lafitte tinha-lhes puxado as orelhas. 
Mas como tinha crédito junto deles, foi ouvido. Decidiram que 2000 ha- 
via de ser o ano em que a Lazy Mayhem Orchestra se revelaria ao mundo. 

Ao embrenharem-se no processo criativo com o propósito de con-
ceber canções, ganharam uma outra solidez. As ideias multiplicavam-
-se e descobriram novos caminhos por onde podiam seguir. Ao longo 
do processo, Tiago e Eddie ganharam grande cumplicidade e apren-
deram a construir um palco sólido para Mário e Ricardo brilharem.  
O baixista era o único com uma formação musical e começou a incor-
porar teclados e sintetizadores nas criações. Eram uma banda de rock 
puro, mas ele diversificava os ambientes em que se moviam. 

Entretanto, as faturas da vida que levavam começaram a chegar. O am- 
biente nas famílias Gomes estava à beira da rutura. Quanto mais os 
pais dos primos os encostavam à parede, mas encurralados eles se 
sentiam. E a corda acabou por partir para o lado da família. Tiago e 
Ricardo deixaram de ir à escola e passaram a dormir, com Mário, no 
Dramático. O dinheiro que ganhavam nos bares era suficiente para 
terem o que comer e ocupavam quase todo o tempo livre a ensaiar.  
Os seus pais chegaram a ir, em pessoa, à Woodstock para os chama-
rem à razão. O esforço foi em vão. Eles já eram maiores de idade e não 
podiam ser forçados a voltar para casa. Estavam convencidos de que 
estavam a tomar a atitude mais correta. 

Estas desconfianças paternais não se aplicavam a Eddie. O casal  
Steppleton nunca lhe restringiu o acesso a álcool e drogas. Educaram-no  
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de forma liberal e não acreditavam no poder da proibição. Filho e mãe  
partilhavam com frequência os mesmos cigarros de marijuana no 
estúdio de Lady Marion. Depois, enquanto ela pintava, ele ficava a 
escrever letras para a banda. Foi numa festa nessa casa — e para a qual  
eles não foram convidados — que os amigos tiveram a primeira expe-
riência com cocaína. Quando lá chegaram, a luxuosa vivenda estava 
repleta de convidados. Para um trio de adolescentes, entravam num 
admirável mundo novo.

«Parecia que estava num filme. Os homens mais 
velhos rodeavam-se de mulheres mais novas e as mulhe-
res mais velhas eram acompanhadas por homens mais 
novos. E ainda havia uma série de miúdos e miúdas, da 
nossa idade, que andavam por ali, tão deslumbrados 
como nós. Reconhecia alguns dos rostos da televisão, 
eram atores ou modelos ou as duas coisas. Circulavam 
bandejas de comida por todo o lado e garrafas de álcool 
repousavam em cada canto. O Eddie virou-se para nós 
e disse para relaxarmos. Para nos comportarmos como 
se a casa fosse nossa. Para ele era fácil dizer. A casa era 
mesmo dele. Apresentou-nos aos pais. Ainda que não 
fossemos convidados, agradeceram a nossa presença 
e pediram que nos divertíssemos. Seguimos o conse-
lho religiosamente. A meio da noite, já muito bebidos, 
sentámo-nos num dos sofás de uma sala com um trio 
— um rapaz e duas raparigas que diziam ser modelos. 
Nós dissemos que éramos músicos. Desconfio que nin-
guém mentiu e ninguém disse toda a verdade. Passou 
uma mulher mais velha, linda de morrer, de vestido 
preto com um enorme decote e que entregou ao rapaz-
-modelo uma caixinha. Ele abre-a e faz umas linhas de 
pó branco na mesa à nossa frente. Convidaram-nos a 
snifar a cocaína e o Mário nem hesitou. A medo, todos 
experimentámos. E gostámos! Pouco tempo depois o 
Ricardo bazou e eu apaguei. Não me lembro de mais 
nada», confessa Tiago. 
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O guitarrista fugiu para os quartos do andar de cima, acompa-
nhado por uma das raparigas que estava no sofá. Susy — era assim o 
nome da futura mulher de Ricardo — não mais o largou depois dessa 
noite. Frequentava o Dramático, assistia aos ensaios, ia aos concertos 
e aprendeu a montar um PA. Foi a primeira roadie da banda. 

Eles sabiam qual o passo que deviam tomar a seguir: gravar uma 
demotape que servisse para apresentar a Lazy Mayhem Orchestra. Sem 
esse registo não conseguiriam sentar-se à mesa de nenhuma editora. 
Mas uma demotape, por muito fraca que fosse, exigia tempo de estú-
dio. E alugar um estúdio era caro. Uma tarefa difícil para quem não 
tinha dinheiro…

Mário apresentou-lhes uma solução. Falou aos amigos de um primo 
que tinha um restaurante na zona de Coimbra, como se fosse um 
velho conhecido. Eles não se lembravam de ouvir falar desse primo e, 
ao que sabiam, Mário cortara todos os laços com a família. Contudo, 
preferiram não fazer perguntas. Anastácio Andrade era dono do Forno 
de Lenha, um lugar afamado de comida tradicional portuguesa e, apa-
rentemente, queria passar um anúncio nas rádios da região. Precisava 
de um jingle e estava disposto a pagar por isso. Um par de telefone-
mas depois e o preço estava fixado: 50 contos pela música. Tiago era o 
mais reticente. Não acreditava que pudessem fazer uma canção sobre 
um restaurante enfarta-brutos e nem tinham onde gravar. Eddie, que 
considerava a ideia genial, alegou que não se tratava de uma canção. 
Bastava-lhes criar um refrão e podiam gravá-lo no Dramático, com 
som direto e usando o material de Lafitte. Valeria a pena o esforço. 
Estava em jogo dinheiro fácil, sublinhou. 

Recorreram ao pobre Lafitte, que inventou um estúdio artesanal e 
foi obrigado a assumir as funções de engenheiro de som. Nessa mes- 
ma noite, gravaram um tema de vinte segundos com a frase «O Forno 
de Lenha está à sua espera. Dá-me cá um gozo… É tão saboroso!»  
A melodia, desavergonhadamente inspirada em Barbie Girl dos Acqua,  
passaria durante toda a primavera e verão nos intervalos comerciais 
de rádios locais da Beira Litoral. Foi a primeira música da sua autoria 
que viram registada na Sociedade Portuguesa de Autores, ainda que 
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o nome do compositor esteja atribuído ao desconhecido Anastácio 
Andrade, o «primo» de Mário. As expetativas de que o pagamento fosse 
feito conforme acordado eram muito baixas, mas, surpreendendo 
todo o grupo (à exceção do impulsionador do negócio), os 50 contos 
foram pagos na semana seguinte. Com esse dinheiro no bolso, parti-
ram em busca de um estúdio. Descobriram um buraco em Alcochete, 
cuja sala de gravação não tinha mais de dez metros quadrados. O téc-
nico de som arrastou-se de um lado para o outro, ajeitando os micro-
fones, e não lhes dirigiu palavra. Limitou-se a carregar no rec e no stop, 
fazendo-lhes sinal com as mãos para que soubessem quando estava 
a gravar. As duas horas que passaram naquela sauna custaram-lhes 
cem contos e não chegaram para gravar mais do que três temas: This 
Bitch, A Minor e Suburbia. Mário lembra-se de que ficaram muito desi-
ludidos com o resultado: 

«Deitámos por terra aquela oportunidade. Éramos 
inexperientes… O tempo de estúdio estava limitado e o 
relógio não parava de nos pressionar. O resultado final 
foi bastante fraco, mas que podíamos fazer? Era a nossa 
demotape e era com aquelas três canções que conquista-
ríamos o mundo.»

A primeira pessoa a quem mostraram a gravação foi a Lafitte. 
Ainda o This Bitch ia a meio e já ele torcia o nariz, afirmando que  
eram «muito melhores do que esta merda». Ainda que fosse verdade, 
era com aquela «merda» que tinham de ir à luta. Tentaram várias  
editoras, enviando cartas de apresentação juntamente com a maquete. 
Sem resposta. Voltaram a enviar cartas e perguntaram a todos os 
conhecidos — amigos, donos de bares, colegas de outras bandas, 
jornalistas — se sabiam de alguém que lhes pudesse abrir as portas  
certas. Começavam a desesperar com a falta de respostas quando 
Tiago se lembrou de irem aos escritórios das editoras fazer um mini-
concerto. Podia ser que alguém achasse piada à ideia e lhes aceitasse 
a maquete. 

Tentaram as principais etiquetas com sede em Lisboa, apenas para 
atraírem a atenção dos seguranças. Mandavam-nos embora com maus 
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modos. Pela maneira como olhavam para eles, não deveriam ter sido 
os primeiros a ter um plano daquelas. Na lista que tinham elaborado 
já só sobrava a Gramophone e a fiel Susy ajudou-os a montar o circo à 
porta da companhia. Fizeram-no o mais depressa possível para impe-
dir que a segurança ou a polícia chegasse antes de poderem apresen-
tar um par de canções. Ligaram os amplificadores a um gerador que 
lhes tinham emprestado e começaram a tocar. A Gramophone estava 
sediada no atual Parque das Nações. Havia muita gente que passava 
na rua e, ao ouvi-los, acabava por dar-lhes dinheiro. Grupos de ado-
lescentes, que deviam estar a faltar às aulas, sentaram-se a escutá-los. 
Por fim, lá saiu alguém do edifício e lhes perguntou o que se pas-
sava. Explicaram o objetivo daquele espetáculo e, dez minutos depois,  
foram informados de que seriam recebidos por alguém da editora.  
A reunião não demorou muito. Limitaram-se a entregar a maquete e 
a apresentar-se, meio encavacados. 

«Nessa altura, recebia maquetes, cassetes, demota-
pes e pedidos de reunião todos os dias. Há dezenas de 
bandas novas a nascer a cada instante e é impossível 
prestar-lhes muita atenção. Confesso que achei piada à 
abordagem. Nem toda a gente é capaz de ir tocar para 
a porta de uma editora. Havia uma dose de irreverên-
cia que me atraiu. Mas fiquei desiludido com a reunião. 
Muito novos, apáticos, demasiado impressionados com 
a minha presença, sem saberem o que queriam. Nem ma- 
nager tinham… Se ninguém apostava neles, o que espe-
ravam de mim? Vivíamos tempos de vacas magras. Era 
o advento dos download pirata, os dias de ouro dos 
Napsters. Andávamos a cortar custos. Era uma questão 
de sobrevivência e já se falava em fechar o escritório 
em Lisboa. Neste contexto, apostar em desconhecidos 
era quase suicídio. O som tinha algum potencial, eles 
demonstravam virtuosismo, mas isso não chegava. A gra- 
vação era muito fraca, por exemplo. Eu precisava de gente 
que tivesse uma estrutura profissional a apoiá-los, para re- 
duzir o meu risco. Acabei por recusá-los, mas recomendei-os  
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a uma outra editora. Nacional e mais pequena. Conhecia  
o dono e achava que, apesar de tudo, eles mereciam 
uma oportunidade», recorda Miguel Marques, à data 
um dos A&R3 da Gramophone Records. 

O final do ano aproximava-se quando receberam um telefonema 
de Paulo Fontes, dono da S&M Records. Informou-os de que tinham 
sido referenciados pelo Miguel Marques e ele estava interessado em 
marcar uma reunião para ouvir a maquete dos Lazy Mayhem. Eles 
acreditavam que iriam entrar no mundo da música pela porta grande, 
mas, tanto esforço depois, o único convite que receberam foi de uma 
pequena editora. A realidade era como um balde de água fria lançado 
sobre as suas expetativas, mas também perceberam que aquela podia 
ser a única hipótese de sucesso. Combinaram encontrar-se dois dias 
depois. Paulo Fontes era um indivíduo afável, com o corpo coberto de 
tatuagens e que mantinha a S&M Records à tona de água com doses 
iguais de criatividade financeira e muita paixão. 

Ao ouvirem a maquete no escritório de Fontes, torceram-se nas 
cadeiras. Quanto mais a escutavam, mais se apercebiam da fraca qua-
lidade da gravação. Se a decisão dependesse daquele som, não tinham 
hipóteses, mas o dono da editora tinha feito o trabalho de casa e isso 
ajudou-os. As críticas que recolhera das prestações ao vivo dos Lazy 
Mayhem eram muito favoráveis e isso dava-lhe a confiança suficiente 
para lhes oferecer um contrato. Tiago lembra-se de que não consegui-
ram esconder a felicidade:

«Assim que ouvimos aquelas palavras entrámos num  
estado de euforia. Tudo aquilo por que tínhamos bata-
lhado ia valer a pena. A nossa reação foi tão exagerada, 
ainda que sincera, que tive medo de que o Fontes se 
arrependesse e voltasse atrás. Parecíamos demasiado 
desesperados…» 

3  Um A&R (Artist & Repertoire) é o elemento de uma editora responsável pelo scout de 
talentos e supervisão do seu desenvolvimento artístico. [N. do A.]
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O pior veio a seguir quando souberam aquilo que estava em cima 
da mesa. A S&M Records estava disposta a ceder-lhes tempo de estú-
dio ilimitado para gravarem um álbum. Paulo Fontes assumiria o 
trabalho de produção. Eles receberiam cem contos à cabeça e mais 
cem contos de cada vez que a obra vendesse 500 cópias. Metade dos 
direitos de representação e promoção dos Lazy Mayhem passariam 
para as mãos da editora. Assim que Paulo Fontes terminou a sua pro-
posta, começaram a rir-se. A quantia que iam receber pela gravação 
era irrisória e ainda teriam de abdicar de uma parte substancial do 
ganha-pão da banda: as receitas dos concertos. Disseram-lhe que não 
de imediato, mas o empresário não se mostrou muito preocupado. 
Limitou-se a pedir-lhes que pensassem melhor e que lhe dessem uma 
resposta definitiva daí a uns dois ou três dias. 

Susy e Lafitte aguardavam por notícias da reunião na Woodstock. 
Quando os viram entrar, perceberam pelos semblantes carregados 
que a conversa não correra pelo melhor. Resumiram o sucedido, rotu-
lando Paulo Fontes de vigarista. Não valia a pena aceitarem um pre-
sente envenenado como aquele, concluíram. 

Lafitte ficou calado durante algum tempo, de braços cruzados e 
olhos fechados, como se estivesse a ruminar, pesando os prós e os 
contras. Nessas alturas, era melhor não o interromper. Por fim, abriu 
os olhos, voltou-se para eles e defendeu que a proposta era uma opor-
tunidade única e que não a podiam desperdiçar. Esta declaração mar-
cou o início de uma discussão que seria determinante para o futuro 
dos The Empire. Os músicos não estavam à espera de uma resposta 
como aquela e, num primeiro momento, o silêncio abateu-se sobre 
a sala. O primeiro a articular uma argumentação foi Mário, o mais 
impulsivo do grupo. Comparou as condições postas em cima da mesa 
com trabalho escravo e acrescentou que seria uma vergonha aceitar 
aquela oferta. O extremar de posições que se seguiu é descrito por 
Susy Gomes: 

«Tenho esse momento gravado na minha cabeça. 
Lembro-me de o Lafitte se virar para o Mário e lhe pre-
gar uma descompostura enorme: “Olha para o espelho,  
por favor… — pediu. — Vocês não existem. São um sonho  
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megalómano de quatro putos que sabem fazer três acor- 
des. Ganham a vida como macaquinhos de imitação 
de bandas conhecidas, em bares de segunda e terceira 
classe. Vivem numa sala emprestada por um velho cujos 
miolos foram fritos pela droga e que não sabe o que fazer 
ao tempo que lhe resta. E acham que vão ter oportuni-
dades melhores do que esta?” O Lafitte fez uma pausa 
e baixou o tom de voz, antes de acrescentar: “Se são 
assim tão bons, onde está o vosso manager? Onde está 
o A&R de uma grande editora a dar-vos um contrato 
para assinarem? Sabem porque é que ninguém vos liga? 
Porque vocês não valem nada!”»

Lafitte era assim. Dava as suas opiniões de forma brusca, sem me- 
dir as consequências das palavras. Demonstrava pouca sensatez ao 
dizê-lo daquela forma, numa altura em que todos se sentiam arrasa-
dos. Mário reagiu a quente e ameaçou sair da Woodstock para nunca 
mais lá voltar. O velhote ainda tentou dar um passo atrás e explicar-lhe 
que, por muito bem que lhes quisesse, tinha de ser realista quanto ao 
futuro. Era tarde demais. Mário levantou-se e, antes de bater com a 
porta, largou um sonoro «Eu quero é que te fodas!» Fez-se um silên-
cio sepulcral. O vocalista e Lafitte tinham uma relação especial, muito 
mais importante do que a assinatura de um contrato com uma editora. 
Aquela discussão angustiou-os e Ricardo foi atrás de Mário para tentar 
acalmá-lo, assumindo o seu papel de mediador. Susy conta como o 
vocalista se mostrou inflexível:

«Recusou-se a voltar ao Dramático e o Ricardo não 
o conseguiu demover. Passava os dias em cafés ou 
bares, a beber, sozinho. Dormia em bancos de jardim. 
Não estava escondido, sabíamos onde ele andava, mas 
era melhor deixá-lo estar. Isto era difícil para todos — o 
Ricardo e o Tiago abandonaram a casa dos pais e esta-
vam sem grandes perspetivas de vida! —, mas para o 
Mário era uma questão de sobrevivência. O Ricardo 
tinha a certeza de que, se a banda não tivesse sucesso, 
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ele se matava ou se deixava morrer. O Lafitte, por outro 
lado, estava arrependido do que tinha dito. Falou com 
os outros três e explicou-lhes que acreditava nos Lazy 
Mayhem. Concordava que este não seria o melhor con-
trato do mundo, mas era a única hipótese que tinham. 
Pelo menos, naquela altura. Seria mais um degrau a 
subir. Dois dias depois da discussão, o Ricardo voltou 
a encontrar-se com o Mário. Sentaram-se a conversar 
e chegaram à conclusão de que não tinham alternativa. 
Iriam aceitar a oferta. Mário também estava arrepen-
dido do que tinha dito a Lafitte e queria fazer as pazes. 
Combinaram assinar o contrato com o Paulo e fazer um 
jantar de arromba no Dramático para celebrar o álbum 
de estreia e a reconciliação da banda. Ao mesmo tempo, 
dariam uma notícia em primeira mão: iam convidar 
Lafitte para ser o manager oficial dos Lazy Mayhem.»

Nesse dia, após o almoço, dirigiram-se à S&M Records. Aceitaram 
os termos do contrato, marcaram as datas para começarem as grava- 
ções e selaram o acordo com um aperto de mão e uma garrafa de vinho. 
Saíam da editora quando Ricardo recebeu um telefonema de Susy. 
Tinha um telemóvel novo, uma prenda da sua mãe para o ter sem- 
pre contactável, agora que estava fora de casa. Estranhou a chamada 
de Susy porque ela ficara de ir para a Woodstock preparar o jantar de 
festa.

— Ricardo… Cheguei agora ao Dramático… — Estava a chorar  
e muito alterada. — O Lafitte… O Lafitte morreu.
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