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Fungo lança álbum 
de estreia de Pantera
F#7 . Julho 2018

“Volta Rápido P’ra Mim” é o título do primeiro álbum de 
Pantera, projecto de Pedro Henrique, produtor que teve 
a sua estreia absoluta com o tema “Adeus às Armas”, 
editado também pela Fungo na compilação Sortido 
Fino 1, de 2017. O álbum sai na última semana de Julho, 
em cassete e em formato digital (Bandcamp Fungo 
Label), ficando disponível na maioria das lojas online 
em meados de Agosto. Entretanto, já está disponível 
na Bandcamp da Fungo o single “Sonho Subaquático 
nº 12”, que serve de cartão-de-visita do longa duração. 
Este conta com dois originais e com remisturas de 
Ppueblo e Opus Pistorum.

“Volta Rápido P’ra Mim” será a edição número sete 
do catálogo Fungo e provavelmente o álbum de autor 
que mais se aproxima à linguagem techno mas que 
ao mesmo tempo desafia alguns dos seus cânones. 
Um registo onde encontramos hedonismo, crueza, 
kicks subterrâneos e riqueza imagética.
A apresentação do álbum está marcada para 18 
de Julho, no Lounge e 21 no Damas (Lisboa).

Produção: Pedro Henrique
Mistura: Pedro Henrique e Bruno Neves
Masterização: João Melo
Artwork: Rita RA
Fungo #F7. 2018 

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

Tracklist

Lado A (29:01)
1. The Sun Also Rises
2. Jardim do Éden
3. Volta Rápido P’ra Mim
4. Ilhas Na Corrente
5. Cantiga Do Desespero

Lado B (33:36)
6. Morangos Silvestres
7. Sonho Subaquático Nº12
8. Quinta Lux, Sexta Lux, Sábado Lux (Domingo After)

9. Sonho Subaquático nº12 (Ppueblo Cristo Rave remix)
10.  Ilhas na Corrente (Opus Pistorum Edit Piaf)

Pantera é um projecto de Pedro Henrique, militante 
revolucionário expulso de todas as guerrilhas e 
movimentos ideológicos onde se inseriu. Sem nenhum 
sítio para onde fugir, exilou-se em Lisboa, juntos dos seus 
amigos e do seu amor, para através da música e da 
revolta pôr os corpos em ebulição. Contra o trabalho 
e a mentira, procura devolver ao homem os ritmos 
frenéticos da carne.

https://soundcloud.com/jo-o-e-a

Ppueblo é um dos pseudónimos de Pedro Rocha, 
também conhecido por Peterr e  co-fundador da label 
Sombra. Lançou recentemente o EP “It Took Me Year 
To Understand This Too Was A Gift”, pela Golden Mist 
(GM021). Assina a “Cristo Rave Remix” para o tema 
“Sonho Subaquático nº12”.

https://soundcloud.com/ppueblo

Opus Pistorum é bleach-house/neuro-dance do 
barreirense Hélder Menor. Do Fl Studio 9 para o mundo, 
é uma reorganização estética da música de dança 
em volta da confusão dos sentidos e da repetição 
sistemática. Autor do edit para “Ilhas na Corrente”.

https://linhaamarela.bandcamp.com/

Colaboradora na Underdogs/Vhils desde final de 2016, 
Rita RA tem trabalhado predominantemente formas 
visuais em papel sob ideias como a fragilidade, a 
suspensão, a tensão, a ligação, a transparência.
http://cargocollective.com/ritara-cutouts/03
 
http://cargocollective.com/rra



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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