
Fer ra dor, em Sintra, para gravar um EP, com
posto por cin co temas, em português. A ca
pa, desenhada pelo artista sesimbrense João 
Cruz, mostra a ligação ao Grémio, a casa que 
sempre os acolheu e onde ainda hoje ensaiam. 
«Em vez de estarmos a tocar, estamos senta
dos à mesa, na inércia, na “jogatana”. É preci
so observar atentamente para perceber a men
sagem», explicou Ricardo, acrescentando, que 
a inércia do grupo «é mais mental, é o medo de 
não realizar, e isso está bem visível nas músi
cas». O EP foi lançado em março de 2017, no Ci
neteatro Municipal, em Sesimbra, quando ain
da eram uma banda. Com o passar do tempo, a 
formação ficou assente apenas nos dois jovens 
músicos  Constança, voz, baixo e teclas, e Ri
cardo, voz, guitarra e baixo. Esta mudança aca

bou também por influenciar o estilo mu
sical dos Medvsa, e direcionálo para 

um projeto mais eletrónico, que am
bos preferem. «Embora tenhamos 

vários instrumentos, o eletróni
co dá uma dinâmica diferente à 
nossa apresentação em palco», 
garantiu Constança. Definem 

a sua música «entre um popro
ckdançável e um psicadelismo

bemcomportado», afirman
do que querem ver «o 

público a dançar 
e a libertarse 

da sua inér
cia». Nos 
últimos 
m e s e s , 
a t u a 
ram 
d e 

norte a sul do país e foram um dos nove gru
pos finalistas do EDP Live Bands, que con
tou com a participação de mais de 300 ban
das. Para a dupla sesimbrense, foi uma «ótima 
experiência, que os deixou «muito orgulho
sos». Segundo o Ricardo, deulhes «seguran
ça» e demonstrou que o que fazem «tem in
teresse», pois foram sempre selecionados 
pelo júri e não pela votação no Facebook. 

Têm muitas surpresas reservadas para o con
certo de dia 13 de outubro, no Cineteatro Muni

cipal, mas a mais importante é a di
vulgação em primeira mão do 

novo single, Realidade, 
que «tem muito a ver 

com Sesimbra e com 
as nossas vivências 

por aqui». Cons
tança garantiu 
que quem estiver 

presente «po
de esperar um 
bom concer
to e diferente 
do que é ha
bitual». Para 
completar, 
o Ricardo 
afiançou 
que «se
rá uma 
viagem 
do iní
cio ao 
f i m , 

porque 
tudo está 
interliga
do».  

Os Medvsa são formados por Constança Quinteiro e Ricardo Gonçalves, dois sesimbrenses que estão a dar os primeiros  
passos no mundo da música. Lançaram o álbum de estreia, Inércia, em março de 2017, num espetáculo no Cineteatro Municipal,  
e desde então atuaram um pouco por todo o país e foram um dos grupos finalistas do EDP Live Bands, projeto conceituado que 
dá a conhecer os novos talentos musicais. 

pessoas

Nasceram no Grémio  
mas já dão cartas noutros palcos
Entrevista  Medvsa 

 AO CONTRÁRIO DA MEDUSA da mitolo
gia grega, que por se ter apaixonado pelo deus 
dos mares foi amaldiçoada com serpentes em 
vez de cabelos e um olhar capaz de transfor
mar em pedra quem a encontrasse, os Medv
sa são apaixonados pela música e é com ela 
que pretendem deixar o público de olhos bem 
abertos. Constança Quinteiro, 28 anos, e Ri
cardo Gonçalves, 31 anos, formam o duo mais 
psicadélico de Sesimbra, que tem conseguido 
levar pelo rumo certo a viagem que começou 
há cerca de dois anos. Constança herdou do 
pai o gosto pela música, e foi com ele, e com 
a sua banda, que começou a tocar os seus pri
meiros originais. Mais tarde, conheceu Ricar
do, que dava aulas de música, e que a desa
fiou a aprofundar o seu talento. «Eu 
via qualquer coisa de diferen
te na Constança e achei que 
ela devia apostar nisso», 
recordou Ricardo, que 
algum tempo depois 
acabou por se jun
tar também ao gru
po. Em 2016, decidi
ram navegar até mais 
longe e procurar um 
produtor. «Queríamos 
tornar isto mais sério e 
achámos que o pas
so em fren
te era ter al
guém que 
nos ajudas
se a gra var 
as nossas 
primeiras 
músicas e 
também a 
clarificar  
a q u i  l o 
que que
r í a m o s 
em termos 
de es ti lo 
musi cal», 
r e     f e   r i u 
Constan
ç a . E s    c o 
lhe ram o 
e s    t ú d i o 
do Miguel 

 Favoritos  

MÚSICA FAVORITA... 
If You Want Me To Stay, dos Sly  
and the Family Stone
SESIMBRA É... 
um paraíso underrated
UM BOM PRATO... 
massada de peixe
NUNCA DISPENSAM...
os amigos


