


Os Um Corpo Estranho são um projeto Setubalense composto por João Mota e 
Pedro Franco.

Acerca de...

Em 2013 integraram a 
coletânea Novos Talentos 
FNAC e compuseram, a par 
dos Dead Combo, para o 
espetáculo "A Almofada da 
Paula“ inspirado na obra da 
pintora Paula Rego, que se 
estreou na Casa das 
Histórias, em Cascais.

Após dois EP, editam o disco de estreia, “De Não Ter 
Tempo”, em 2014, que conta com a participação de Celina 
da Piedade e inclui uma versão de um tema de Madredeus, 
caucionada por Pedro Ayres Magalhães.

Novo Talento Fnac 2013 e finalistas do Prémio José Afonso 2015, escrevem em 
conjunto música em português e bandas sonoras para curtas metragens ou 
peças de dança e teatro, como “A Almofada da Paula”, baseada na obra da 
pintora Paula Rego.

“Estranho de nome, confortável no ouvido.”
 - Tracker Magazine 



Acerca de...
Em setembro de 2016 lançam “Pulso”, disco que teve boa visibilidade junto dos 
meios de comunicação e do público, tendo mesmo sido considerado por alguma 
imprensa especializada como um dos melhores discos nacionais do ano (Santos 
da Casa RUC, Certeza da Música, No Sólo Fado).

Em 2014 fazem a banda 
sonora para a curta 16.10.12 
do realizador António Aleixo e 
são convidados pela MEO 
MUSIC juntamente com  Celina 
da Piedade a compôr “Quem 
de Lá Vem”, um tema 
exclusivo para o Natal.

No fundo “Um Corpo Estranho” é um jogo de cartas 
entre dois velhos amigos, com a competição saudável 
que é própria de tal. Por vezes o Pedro surge com uma 
melodia, por vezes o João trauteia qualquer coisa, e 
depois é laboratório, é tempo de recolhimento, cada 
qual para o seu lado e criar intimidade com o tema. No 
fim é vê-lo dar os primeiros passos e retirar o excesso 
do processo.

Foram uma das 8 apostas para 2014 
pela revista Blitz 



Discografia

2012 - Um Corpo 
Estranho (EP)

2013 - Homem 
Almofada (OST)

2014 - De Não Ter 
Tempo (LP)

2014 - Quem de Lá 
Vem 
(com Ce l i na da 
Piedade) (Single)

2015 - A Velha 
Ampulheta (OST)

2 0 1 6 - 
Adamastor 
(Bocage na Rua) 
(Single)

2016 - Pulso (LP)

(Links nas imagens)

Compõem e editam em 2015 a banda sonora para a 
peça “A Velha Ampulheta” e em 2016 lançam o 
tema “Adamastor” a convite do Teatro Estúdio 
Fonte Nova, em parceria com a Câmara Municipal 
de Setúbal a propósito dos 250 anos de Bocage.

2018 - Qarib (OST) 2019 - Pulso (LP)

Em 2015, “De Não 
Ter Tempo” é 
também 
finalista ao prémio 
José Afonso.

https://open.spotify.com/album/4O3tU6SNEEEedeyDSSKcZu
https://open.spotify.com/album/26IfLlmuDrfpdMez0DGckM
https://open.spotify.com/album/1ai7X7U5kFAlCCYDLeEXmJ
https://open.spotify.com/album/4E0fDKXZm9KRaxqqFLFIMf
https://open.spotify.com/album/7u0v2L2W81dCVd1m0qa6Gs
https://open.spotify.com/album/6qWmcxl25Cpu6MmfVi8s2w
http://umcorpoestranho.bandcamp.com/album/um-corpo-estranho-ep-2012
https://open.spotify.com/album/17x5KbHK9wsFqDTPW5Syu3?si=6kYswRKhQrWE2hOJV3pJSw
https://open.spotify.com/album/1DylHpxomSRf2aQDiLxEvm?si=eNHzXfXZQZqwMRixyiP07A


Videografia

Auto Coação No Fim Tudo Está Bem

Não Tenho Tempo para Esperar por Mim Corpo Estranho 

Quem de Lá Vem

Onde Quero Arder

Scarlett 

“Enfim, uma banda para seguir com atenção, 
porque, como dizia o outro, primeiro estranha-
se, depois... enfia-se.” - P3 Público(Links nas imagens)

O Estrangeiro Sangue Irmão

https://youtu.be/kxlE_Yx6-S0
https://youtu.be/cSn5eMgAVYc
https://youtu.be/YGg6jL4ZcLs
https://youtu.be/fVDjh5mckjc
https://youtu.be/7WO2HTlbiSo
https://youtu.be/PPhOKeQnh68
https://www.youtube.com/watch?v=-_8t6yWDnQA
https://www.youtube.com/watch?v=kDM0iDBOETs
https://www.youtube.com/watch?v=QEgfZKfJTFc


“De Não Ter Tempo” Clipping “São 12 canções que nos fazem pensar, que quase nos 
torturam a alma. E são canções assim que nos mexem 
com o espiríto, aqueles que nos dão mais gozo escutar”.  
in “Santos da Casa” RUC - Rádio Universitária de 
Coimbra



“De Não Ter Tempo” Clipping
"Posto isto, torna-se claro dizer que os Um Corpo 

Estranho não fizeram falsa partida, mas sim correram 
atrás do título de um dos melhores projectos lusos de 

2014. E conseguiram.” 
9/10 - Punch Magazine



“De Não Ter Tempo” Clipping “Garantidamente merece todo o tempo para se 
ouvir” - 

8/10 Tiago Rodrigues Alves -  Jornal de Notícias

“ (…) A música dos Um Corpo Estranho 
tem uma Portugalidade, um dramatismo 
e uma intensidade tão própria nas 
palavras que quase faz lembrar um fado. 
Não na sua forma  mas no seu conceito. 
(…) Há Corpos assim que de estranhos 
se tornam íntimos e há neste corpo 
matéria de combustão” - Miguel Azevedo 
- Correio da Manhã



“Cada letra entoa em si uma chama muito 
própria. Cada música existe como se de um 
poema se tratasse. E criar esse efeito mais 
lírico, em jeito de epopeia, não é, de todo, fácil. 
A enorme harmonia de tons que o grupo atinge, 
pelas vozes entre graves e agudos, e pela 
improvável boda entre instrumentos de cordas e 
a percussão, tão propositada e marcada, 
compassando as pegadas de uma banda que 
parece contar já várias décadas de existência, 
tal é a experiência que parece ecoar dos vários 
ritmos e palavras, é bastante evidente, como se 
musas estivessem constantemente presentes no 
momento da criação e da actuação.” - Tracker 
Magazine

“Pulso” Clipping



“Este álbum é um belo colo onde 
podemos repousar e respirar 
tranquilamente, esquecendo o 
peso dos dias e do tempo. Um 
registo particular e único de 
alguém com um corpo que, por 
ser estranho, não tem uma 
pulsação normal. Sendo o 
estranho cativante e o anormal 
interessante.” - Música em DX

“Pulso” Clipping



“Pulso” Clipping
“Com “Pulso”, a história dos Um Corpo Estranho 
acaba de ganhar um novo e desafiante capítulo. 
Uma bela rodela de uma banda que tem sabido 
construir, em lume brando, uma sonoridade muito 
própria.” - in Blogue “Deus Me Livro”



“Homem Delírio” Clipping
“Ainda haverão discos perfeitos? Sim, “Homem 
Delírio dos Um Corpo Estranho é um 
seguramente.“ - In Blogue “A Certeza da Música”



“Homem Delírio” Clipping
Algures entre o erudito, o folk e a pop, Homem 
Delírio mostra uma nova faceta dos Um Corpo 
Estranho – uma faceta que merece ser 
descoberta - In Blogue “Via Nocturna”



“Homem Delírio” Clipping
“Homem Delírio” é uma narrativa com 
interessantes ideias musicais, um universo muito 
particular contido neste disco sofisticado e 
melancólico. Uma peça de teatro à qual apetece 
voltar mais vezes. - In Blogue “Deus me Livro”



“Homem Delírio” Clipping

“Pode muito bem fazer este exercício de introspeção ao som destes pouco mais de trinta minutos 
pensados para serem analisados à lupa, como é essencial na música que preenche e enriquece e nos dá 
algo de novo dentro da amálgama sonora dos dias de hoje, até porque os protagonistas de Um Corpo 
Estranho são exímios no modo como nos oferecem sons criados com forte inspiração em elementos 
paisagísticos, enquanto se debruçam sobre o lado mais inconstante e dilacerante da nossa dimensão 
sensível e colocam a nu algumas das feridas e chagas que, desde tempos intemporais, perseguem a 
humanidade e definem a propensão natural que todos temos, enquanto espécie, de cair insistentemente no 
erro e de colocar em causa o mundo que nos rodeia” - In Blogue “Man on the Moon”



“Música para acender cigarros e 
contemplar a madrugada." - Blitz 



www.umcorpoestranho.com

www.facebook.com/umcorpoestranho/

email geral: 1corpoestranho@gmail.com

Booking: malafamadorecords@gmail.com

Publishing: Lusitanian Music Publishing

http://www.umcorpoestranho.com
https://www.facebook.com/umcorpoestranho/
mailto:1corpoestranho@gmail.com
mailto:malafamadorecords@gmail.com
http://lusitanian.pt

