




Aprendemos desde pequenos a suspeitar do estranho. A não lhe 
abrir a porta, a não aceitar as suas ofertas, a abordar com 
cautela e suspeição tudo aquilo que não faça parte de um 
mundo conhecido e, por isso mesmo, seguro. 

Acerca de...
 Notas Biográficas de Um Corpo Estranho 

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.

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. Foram também em 
2014 uma das 8 apostas pela revista Blitz.

Com uma mescla de profundezas blues, acutilância pop e um 
devir do fado terem posto pela primeira vez a cabeça de fora em 
meados de 2012, a edição de um EP homónimo. Não era 
puxada a fórceps, chegava desapressadamente, depois de 
preparado o seu ambiente.

Mas antes da familiaridade há sempre estranheza, inevitável no 
contacto com aquilo que nos é novo. Na música de João Mota e 
Pedro Franco, o duo Um Corpo Estranho, a estranheza apensa 
à designação é coisa de uma fugacidade momentânea. 

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



Acabaram por criar um universo próprio que os começou a guiar, e 
que acabou em 2016 por os trazer até “Pulso” o seu segundo 
disco.

Já em 2015, “De Não Ter Tempo” é finalista ao prémio José Afonso.

Também em 2015 compõem e editam 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.

No fundo 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.

A partir daí deixaram que o método não fosse uma coisa estática e 
as canções foram surgindo das diferenças entre os dois, já que o 
que os separa é também o seu ponto de encontro. 

Em 2018 compõem e editam mais uma banda sonora, desta vez 
para a peça “Qarib” 

“Homem-Delírio”, o terceiro disco de canções, é lançado em 2019 e 
é segundo a banda, um disco de ruptura com os universos dos 
discos anteriores. Uma viragem necessária na sonoridade que tem 
vindo a caracterizar o projecto, ao mesmo tempo que assume uma 
aproximação ao lado mais ambiental que a dupla tem vindo a 
explorar nas composições para bailado, num assumido namoro ao 
terreno das artes plásticas e performativas.

Ainda haverão discos Perfeitos? 
Sim , “Homem Delírio” dos Um Corpo Estranho é um 

seguramente. - In Blogue “A certeza da Música”



Em 2021 convidam A Garota Não para cantar o seu single Mavorte, 
um tema pessoal que nasce da análise de relações e vivências 
passadas, que fala de amor e de perdão mas também de auto-
superação.

Que não fique espaço para dúvidas: trata-se de um disco de rock onde as guitarras de Um Corpo Estranho se deixaram 
contaminar pelo universo psicadélico de Saturnia! A conjunção poderia ser, per se, algo que alude a uma conspiração 
cósmica e o dramatismo afecto ao nome deste disco não será por acaso. Sendo Setúbal a residência de ambos os 
projectos, decidiram que o disco iria ter a mística do Rio Sado, o espírito lírico de Luísa Todi e o canto trágico das Sadinas 
que inspiraram Bocage. 

2021 foi ainda o ano em que lançaram o disco  em parceria com 
Luís Simões (Saturnia, Ex-Blasted Mechanism) “O Místico Orfeão 
Sónico de Um Corpo Estranho e Saturnia” 

A dupla Setubalense Um Corpo Estranho volta a colaborar com 
o realizador António Aleixo (Vencedor de um prémio Sophia em 
2019 com o documentário “Kids Sapiens Sapiens”) com um tema 
original “O Puto e o Velho” que acompanha o seu novo filme-
documentário “Quis Saber Quem Sou”.

“Mavorte é uma canção que nos entra no ouvido e lá 
fica. No ouvido, na mente, no peito. É uma bela e 
inquietante, doce e amarga que nos faz sonhar e 
acordar. - Música em DX

“O Místico Orfeão Sónico de Um Corpo Estranho e 
Saturnia, é um dos grandes discos do ano e um 
dos melhores de sempre na música criada dentro 
destas fronteiras” - Blogue Roma Inversa



Discografia

2012 - Um Corpo Estranho (EP) 2013 - Homem Almofada (OST) 2014 - De Não Ter Tempo (LP) 2014 - Quem de Lá Vem 
(com Celina da Piedade) (Single)

2015 - A Velha Ampulheta (OST) 2016 - Adamastor 
(Bocage na Rua) (Single) 2016 - Pulso (LP)

(Links nas imagens)

2018 - Qarib (OST)

2019 - Homem Delírio (LP)

Carregue no icon da imagem para ouvir
(Necessita de ligação à internet)

2021 - Mavorte
Um Corpo Estranho 
convida A Garota Não (Single)

2021 - O Místico Orfeão
Sónico de Um Corpo Estranho 
 e Saturnia (LP)

2022 - O Puto e o Velho(Single)
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Videografia

Auto Coação Amor em Contramão No Fim Tudo Está Bem Não Tenho Tempo para 
Esperar por Mim

Quem de Lá Vem Corpo Estranho Adamastor Onde Quero Arder

Scarlett 

(Links nas imagens)

O Estrangeiro Sangue Irmão         Teaser 
“Homem Delírio” 
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Mavorte A Velha Carruagem 7 de Bastões O Puto e o Velho
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Clipping 
“Um Corpo Estranho”



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

"Eletrizante e efervescente, in your face e bruta, 
fazendo lembrar uns Linda Martini, esta malha 
cola-se com facilidade aos ouvidos, com uns 
vocais tenebrosos fáceis de aprender e 
acompanhar, não é muito difícil apaixonar-nos por 
este lançamento.” - Espalha Factos



“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



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

“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”. Nuno Ávila - Santos da Casa RUC - 
Rádio Universitária de Coimbra



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

Trata-se acima de tudo, de um 
assumido disco de rock clássico, 
como já é raro fazer-se, e cujo 
a p a r e n t e a n a c r o n i s m o é 
precisamente o seu maior trunfo 
— Revista Visão



“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.” - Pedro Miguel Silva 
(Blogue Deus Me Livro)

“Este álbum (Pulso) 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



“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”



www.facebook.com/umcorpoestranho/

www.umcorpoestranho.com

email geral: 1corpoestranho@gmail.com

Contacto Telefónico: 919190943 (Pedro Franco)
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