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CALAFATE na 10ª 
edição da Fungo.
Projeto de José Diogo 
Mateus e Marco 
Guerra assina Pinky 
Cloud.
F#10 . July 2020

Na continuidade de Lo-Fi Expeditions, álbum que 
lançaram em 2017 também pela Fungo, José Diogo 
Mateus e Marco Guerra editam agora o segundo 
longa-duração em conjunto, desta vez sob o nome 
CALAFATE.

A música de CALAFATE resulta do entrosamento entre 
o som sintético dos modulares de J. D. Mateus, 
construídos de raiz pelo próprio, e do set up de cariz 
digital de Marco Guerra. Pinky Cloud é o produto de 
muitas horas de improvisação, material gravado em jam 
sessions caseiras e posterior edição, audição e seleção. 
Com uma sonoridade mais polida relativamente ao 
trabalho anterior, o álbum representa uma nova fase 
do duo, que converge numa linha contínua imersiva, 
onde toda a engrenagem surge mais depurada.

O artwork é da responsaibilidade do músico 
e ilustrador Simão Simões.

Data de lançamento: 10.07.2020

Tracklist

Lado A (24.03)
1 - P
2 - I
3 - N
4 - K
5 - Y

Lado B (24.32)
6 - C
7 - L
8 - O
9 - U
10 - D

11 - (S) - Bonus digital track

José Diogo Mateus
A paixão do autodidata Zé Diogo pelo som determinou 
a abordagem e o conteúdo desenvolvido no projeto 
Hobo and The Birds. Sons puros sintéticos que desenham 
paisagens geradas pelos seus instrumentos, todos 
construídos por ele a partir do zero.

Marco Guerra
O produtor por detrás dos pseudónimos Citizen:kane 
e Rose:bud tem editado maioritariamente por labels 
portuguesas. Em 2019 lançou o EP “Popcorn”, pela 
Medical Records / Transfusions, de Seattle. Com uma 
abordagem bipolar perante a música, gosta de saltitar 
entre projetos e sentimentos.

Simão Simões
Vem de Lisboa e trabalha nos meios da ilustração, 
banda desenhada e música. O seu trabalho revolve 
à volta de temas de um presente efémero, tirando 
inspiração de cultura da internet e pop oriental, filtrando 
tudo através de um imaginário suave e borbulhante. 
Formou-se em Banda Desenhada / Ilustração no Ar.Co 
em Lisboa e participou em diversas exposições, como 
Sun Showers (curada por Ema Gaspar) e Prata da Casa 
(curada por André da Loba).

Composição e produção: José Diogo Mateus 
e Marco Guerra 
Masterização: João Melo
Artwork: Simão Simões
Fungo F#10. 2020 

Formato: Cassete + digital + A3 poster em risograph
Edição limitada de 60 cassetes



Fungo
Colectivo existente desde 2010, a actividade Fungo 
tem-se centrado na música e na relação entre esta 
e as artes visuais. Paralelamente aos projectos que 
os seus elementos têm apresentado em diversos 
espaços portugueses e europeus, em fungo.pt divulga 
o trabalho de artistas visuais e é também a partir de 
lá que A Guerra dos Mundos, série de podcasts que 
mantém desde 2012, vai servindo de montra para o 
trabalho de Djs e produtores nacionais e internacionais. 
Mantém residências bimensais no Damas e no Lounge, 
ambos em Lisboa, nas quais tem apresentado diversos 
projectos de originais.

Em 2014 estreou-se como editora, tendo se 
especializado na edição de cassetes a partir de 2016.

Em 2015 iniciou o programa quinzenal “Fungo 
Transmission”, que mantém na Rádio Quântica, um 
canal que serve não só para partilhar música com 
a qual se identificam como também para explorar 
experiências de improvisação utilizando música 
gravada em cassete e instrumentos electrónicos 
tocados ao vivo.

Na área das artes performativas, Fungo criou e 
apresentou os projectos Regressar Leva Sempre Muito 
Tempo e Ballet Statique, que combinam as áreas da 
dança, vídeo e música.

https://fungo.pt
https://fungolabel.bandcamp.com
https://soundcloud.com/fungo-label
https://facebook.com/fungoproject
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