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Os dados já estão lançados.
E depois de 2009...



É através dos grandes mestres Raúl Luzzi 
e Oscar D’Auria , com o apoio de Daniel 
Piazzolla, que iremos reviver o passado 
Argentino e honrar o Artista com inúme-
ros temas alguns dos quais inéditos. 

O Espectáculo conta ainda com a 
participação de inúmeros músicos inter-
nacionais que se reuniram para acompa-
nhar esta touneé. 

Raul Luzzi é um destacado gui-
tarrista Argentino com uma ampla tra-
jectória. 

Gravou na década de 70 com o Mes-
tre Astor Piazzolla. Depois da morte de 
Astor, este foi contactado pelo seu 

Filho Daniel Piazzolla para integrar o 
“Octecto”.

Actualmente depois de ter tido a honra 
de receber, de Daniel Piazzolla, os acor-
des originais do “Octecto”, Luzzi decide 
contactar o reconhecido baterista Oscar 
D’Auria para tocar esta magnifica obra 
de Astor.

D’Auria já havia tocado e gravado músi-
cas de Astor num concerto que deu em 
Paris  com a sua banda “Spectrum” e teve 
o prazer de receber como convidado es-
pecial o Mestre Astor Piazzolla.

Raul Luzzi e Oscar D’Auria fazem assim 
uma homenagem oficial do admirado 

Mestre Astor Piazzolla e formam o novo 
e actual ensemble Bayres Tango.

A EP Produções promete levar 
aos palcos Nacionais e Internacionais, 
através do espectáculo Bayres Tango, 
um pouco da história da Lenda que mar-
cou o Tango - Astor Piazzolla.

Trata-se de um Evento Único e Oficial, 
uma oportunidade a não perder.

Há coisas que nunca mudam e a música é uma delas. Pode variar o estilo, a forma ou a mensagem mas não a sua essência.

A música é e será sempre uma forma de expressão, inspiração e criatividade humana. EP Produções é sinónimo de música.

Mais que uma Produtora musical ou estúdios de gravação, somos uma empresa empenhada em traçar novos caminhos que levem a 
música na sua forma mais sublime ao encontro do Público. Estes novos caminhos passam pela gestão de carreiras e desenvolvimen-

to de espectáculos únicos e de extrema qualidade. 

De momento a EP dedica-se ao Management do  Espectáculo “Bayres Tango”, tendo a representação oficial e exclusiva do mesmo 
para toda a Europa e Ásia, estando sempre disposta a abraçar outros projectos de dimensão internacional. 
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Edgar Pinto, produtor e responsável pelos estúdios da EP Produções, fala-nos sobre 
o  começo do ano de 2010, quais os objectivos ao criar uma Newsletter e as previsões 
para o futuro da produtora. Novos desafios, novos equipamentos entre muitas outras 
novidades.

Paulo Mendes, técnico residente da Produtora, inicia neste número uma série de 
artigos sob o tema “Sons à Solta” que nos vai levar a percorrer o mundo dos bastidores 
da música desde a sua criação até ao consumidor final.
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Entrevista a Eduardo Viegas, músico Luso-Brasileiro, que em breve lança o seu 
novo álbum com co-produção da EP Produções. Neste zoom sobre o artista ficamos 
a conhecer melhor o que está por trás da sua música, e a sua visão do panorama mu-
sical Português.

Como o próprio nome indica este espaço destina-se a notícias sobre o 
que se passa e o que se passou na Produtora e nos seus Estúdios. Desde novos equi-
pamentos, a certificações passando até pelo mundo da web onde estamos represen-
tados. Fique atento.
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Breves sobre alguns artistas que por cá passaram. 

R o d r i g o  L e ã o  &  S i n f o n i e t a  d e  L i s b o a ,  A n n a  M a r i a  J o p e k  &  B e t o  B e t u k , 
A n a  M a l h o a ,  Te r e s a  S a l g u e i r o  &  L u s i t â n i a  E n s e m b l e  e  L u í s  B r a z i l .



Sons à Solta...

Lembro-me de terminar as aulas 
da tarde no liceu e regressar apressada-
mente a casa para poder ouvir os meus 
programas de rádio favoritos. Na altura, 
corriam os loucos anos 80 e os reis do 
éter para mim eram o Luís Filipe Barros 
e o Adelino Gonçalves, com os seus 
programas Rock em Stock e Discoteca, 
respectivamente. 

Embora gostasse de os ouvir como 
locutores, irritavam-me sobremaneira, 
quando decidiam “abrir o bico” a meio 
de uma música e me estragavam as 
gravações que fazia para o deck de 
cassetes da velhinha aparelhagem lá 
de casa. 

Na altura, as novidades discográficas 
teimavam em chegar a este cantinho 
à beira mar plantado e a rádio era um 
meio de eleição para estar a par e ouvir 
a música que se gostava.

É claro que se podia sempre pedir a 
um ou outro amigo que viajava para o 

estrangeiro, que nos comprasse aquele 
álbum ou maxi que estava a bater nos 
tops das ilhas Britânicas ou dos Estados 
Unidos. 

A portabilidade na altura dava pelo 
nome de Walkman.

Nas discotecas, mais do que a habili-
dade do DJ nas passagens, contava era 
a selecção apresentada e quem tinha 
os últimos êxitos, de preferência em 
maxi single de 12 polegadas com uma 
qualquer remix, club remix ou qualquer 
outra que terminasse em “ix” extraída 
de um hit single.

Alguns anos mais tarde, assistimos à 
verdadeira democratização do acesso 
à música.

Acedemos de todas as maneiras e 
feitios: ripamos CD´s, sacamos da net 
(legalmente n ´est pas?), ouvimo-la 
nos sites das redes sociais e nas rádios 
online, através do telemóvel, nos leito-
res MP3 da moda (no names please), 
enfim, a escolha é do artista!

Mas já agora e por falar em artista, 
quantas vezes é que, enquanto ouvi-
mos os nossos temas favoritos, para-
mos um pouco para pensar em tudo o 
que estará por detrás do que estamos a 
ouvir? Quem, quando e o quê, estive-
ram na origem daquela música que 
nos aquece a alma (ou não...)?

Uma letra nascida de uma manhã de 
ressaca, uma qualquer ideia brilhante 
surgida do nada, sonhos, alegrias e 
tristezas de alguém que não desistiu, 
sucessos e insucessos do meio musical, 
produtores e técnicos de um qualquer 
estúdio que teimam em não adorme-
cer em cima da mesa de mistura (ou do 
rato), a lista é infindável...

Uma coisa podemos ter certeza, demo-
rou muito mais do que o tempo que le-
vamos a clicar para fazer um download 
ou sincronizar o nosso leitor portátil.

Keep on rockin´!

Paulo M

por Paulo M

2010 será certamente para a EP 
Produções, um ano de inovação,  qua-
lidade e oferta de melhores serviços e 
soluções tanto a nível nacional como 
internacional.

A INSIDE é uma aposta no sentido de 
dar a conhecer ao maior número de 
pessoas, quem somos, o que fazemos e 
para onde nos dirigimos.

Por estas páginas esperamos vir a dar 
conta dos projectos que estamos a de-
senvolver, mas igualmente dar a palavra 
aqueles com quem diariamente colabo-
ramos nas diversas áreas de actividade 
da empresa, seja no domínio da produ-
ção musical, do management artístico, 
das actividades de pós produção ou dos 
conteúdos que desenvolvemos.

Em linhas gerais, começámos o ano de 
2010 com uma série de novidades:

Expandimos a nossa equipa e o núme-

ro de estúdios afectos à actividade da 
Produtora.

Criámos um Serviço de Masterização 
online a preços competitivos com o 
mercado internacional.

Estamos em fase de testes de um portal 
B2B, dedicado aos serviços de Masteri-
zação e Pós Produção Áudio.

Obtivemos ainda a certificação oficial 
do nosso Estúdio 1 para a produção de 
som em formato Dolby Digital.

Desenvolvemos com uma prestigiada 
instituição financeira, uma Linha de 
Crédito inovadora, destinada exclusiva-
mente ao financiamento de produções 
musicais e outros serviços que envol-
vam a Produtora.

Contamos também dar continuidade 
a uma série de showcases musicais, no 
âmbito da iniciativa EP Night Sessions.

Tudo bons motivos para desejar em 
nome da EP Produções e de toda a sua 
equipa, um excelente ano de 2010, com 
muita música claro está!

Edgar Pinto

por Edgar Pinto



Linha de Crédito EP*

MONTANTE
1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos

2.500 € 219,51 € 115,09 € 80,39 € 63,12 €

5.000 € 439,03 € 230,18 € 160,78 € 126,24 €

7.500 € 658,54 € 345,26 € 241,17 € 189,36 €

10.000 € 878,05 € 460,35 € 321,56 € 252,48 €

12.500 € 1.097,57 € 575,44 € 401,94 € 315,61 €

 

1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos

15.000 € 1.317,08 € 482,33 € 378,73 €

20.000 € 1.756,10 € 920,70 € 643,11 € 504,97 €

25.000 € 2.195,13 € 1.150,88 € 803,89 € 631,21 €

 

1 Ano 2 Anos 3 Anos 4 Anos

40.000 € 3.512,21 € 1.841,41 € 1.286,22 € 1.009,94 €

50.000 € 4.390,26 € 2.301,76 € 1.607,78 € 1.262,42 €

 

- Exemplos Representativos

30.000 € 2.634,16 € 1.381,05 € 757,45 €

DURAÇÃO

MONTANTE

DURAÇÃO

MONTANTE

DURAÇÃO

690,53 €

964,67 €

Informe-se em, Caja de Badajoz - Sucursal em Portugal, Rua Eça de Queiroz, nº 29 - Lisboa

com apoio e parceria:
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Eduardo Viegas que se estreou como profissional em 2002, conta com um percurso musical que vai desde 
concursos de novos talentos, teatro musical, estudo de guitarra e harmonia, a programas musicais televisivos 
(Cantigas da Rua, Casa de Artistas).

Tem como principais influências Ângelo Viegas, seu pai (Homem da rádio e do espectáculo), e a música de 
Caetano Veloso.

Eduardo colaborou também em projectos diversos, como “Contos do Mar” e “Sítio Encantado” do Cantor Luís 
Antunes, revelando-se um ser artístico abrangente e que não se fecha apenas no seu “mundo” alimentando assim 
o seu espírito de partilha.

Parte do seu mais recente trabalho, foi desenvolvido nos estúdios da EP Produções e conta com várias cola-
borações, onde se destacam o percussionista Ruca Rebordão, a cantora Vera Ferreira, o maestro e guitarrista 
Armindo Neves e ainda o guitarrista e arranjador Tuniko Goulart, entre outros. Para o seu novo CD, Eduardo 
Viegas recorreu aos serviços da EP Produções, que ficou responsável pelo processo final de gravação de vozes 
e percussões em todos os temas, assim como o posterior trabalho de misturas e masterização.

O lançamento oficial do seu álbum está previsto para breve nos estúdios da Produtora inserido na iniciativa EP 
Night Sessions.

Novo álbum do músico Luso-Brasileiro com co-produção da EP Produções
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Quais os principais objectivos, 
que pretende concretizar, com o 
lançamento deste álbum?

Ter a experiência de gravar com músi-
cos experientes e talentosos, partilhar 
experiências e sonoridades. Apresentar 
ao vivo este álbum em lugares dife-
rentes e maiores. Ganhar com isso em 
termos humanos, artísticos e financei-
ros. Permitir que um maior número de 
pessoas possa ouvir a música que faço.

A experiência acumulada ao 
longo dos anos como músico, 
permite deixar um conselho 
para quem quer comunicar mu-
sicalmente? Qual?

Se posso deixar um conselho, é apenas 
um: faz aquilo que gostas, realiza o teu 
sonho, então será mais fácil continuar.

Qual o momento mais satisfató-
rio na “vida” de uma música, a 
composição, a gravação, a apre-
sentação ao vivo ou outro?

São 3 momentos distintos, complemen-
tares e satisfatórios. 

Uma música não vive sem estes 3 mo-
mentos:

- a composição, onde nasce.

- a gravação, onde se permite melhorá-
la, registá-la.

- a apresentação ao vivo.

Mas, sem dúvida a apresentação ao vivo 
é o que permite que a música exista, 
porque se pode através dela (apresen-
tação ao vivo) ver o sorriso das pessoas 
e isso é bom e ouvir as pessoas a cantar 
e então aí a música faz sentido. Como 
dizia Raul Seixas: “Um sonho que se 
sonha só, é só um sonho que se sonha 

só, mas sonho que se sonha junto é 
realidade.”

A música de Eduardo Viegas 
permite-nos conhecer totalmente 
a pessoa por detrás do músico?

Há sempre mistérios que ficam por 
revelar. É uma linguagem transparente, 
quem estiver atento pode conhecer a 
pessoa, mas podem ficar dúvidas, ques-
tionamentos e esse é o sabor da vida, ir 
conhecendo com o tempo e também 
ao longo das músicas, já dizia Caetano: 
“És um senhor tão bonito quanto a cara 
do meu filho, tempo, tempo, tempo.”

Com que olhos o Eduardo vê o 
panorama musical português e 
mundial?

Vejo como músico e como espectador. 
Gosto de ouvir as novas tendências, de 
ir às lojas de discos, ver e ouvir concer-
tos de músicos conceituados e novos 
talentos. Sou curioso quanto à moda e 
também quanto aquilo que não muda. 
Gosto de ouvir Rui Veloso e Stevie 
Wonder, Caetano e Classificados, talvez 
seja daí que nasça o meu som, dessa 
mistura de informações e sabores.

Enfrentar o público em cima 
de um palco é aterrador, bom, 
ambos ou provoca outro tipo de 

sensações?

No início dá um certo nervosismo, mas 
depois provoca uma sensação boa, é 
como estar no meio de Anjos.

A região do Algarve é uma 
alternativa aos pólos Lisboa e 
Porto para sediar uma carreira 
musical?

Estar no Algarve tem uma vantagem: 
a qualidade de vida, não viver cons-
tantemente com o trânsito de cidades 
grandes. O Algarve está a crescer, há 
muitos turistas e pessoas, empresários 
que estão a investir no Algarve. Tam-
bém é bom porque com as auto estra-
das não é difícil ir a Lisboa e ao Porto, 
ao Porto é mais difícil pela distância. No 
entanto sempre que vou a Lisboa e ao 
Porto tento respirar o que lá acontece, 
as pessoas, as conversas, a vida artística 
e até a paisagem urbana, o trânsito, 
enfim tudo, porque isso inspira-me para 
a minha vida e também para compor 
canções.

Como foi a experiência de gra-
var nos estúdios da EP Produ-
ções?

Foi uma experiência muito boa. Traba-
lhamos em conjunto e o tempo passa 
rápido. Nos intervalos das gravações ía-
mos almoçar ou jantar e riamos. Depois 
quando acabou o tempo de gravações, 
ficou aquela energia boa. Os estúdios 
são bonitos e é bom estar lá. Da minha 
parte penso que é uma experiência 
inovadora por cá, a forma como é feito 
o trabalho; as gravações e depois o 
acompanhamento de pós produção. 
Reflecte o gosto que o Edgar tem pela 
música, é para continuar.

O músico com parte da equipa que o apoiou du-
rante as gravações do seu albúm. Eduardo Viegas ao 
centro, ladeado de Paulo Mendes e Edgar pinto, Ruca 
Rebordão e Armindo Neves.

 “Um sonho que se
sonha só, é só um

sonho que se sonha só,
mas sonho que se sonha

junto é realidade.”

zo
o

m

Viegas



Os estúdios da Produtora foram palco e cenário para o mais recente videoclip de Ana Malhoa, a artista Nacional que surge 
com imagem, sonoridade e banda totalmente renovada. Para além do vídeo, foi produzido material promocional extra, que estará 
brevemente disponível para o público em geral e particularmente para fãs e admiradores da artista. A produção esteve a cargo da 
beActive. 

Ana Malhoa 

Anna Maria Jopek & 
Beto Betuk

A conceituada cantora Polaca que já gravou com Pat Metheny, Oscar Castro Neves, Richard Bona, Mino Cinelu, Dhafer 
Youssef, entre outros, esteve nos estudios da EP para gravar em parceria com o músico e compositor português Beto Betuk. Esta 
parceria fará parte do próximo álbum de originais de Beto Betuk que se intitulará Catavento.

Teresa Salgueiro & 
Lusitânia Ensemble

Matriz é o nome do último trabalho discográfico de Tereza Salgueiro e é simultaneamente o nome do seu espectáculo que 
estreou no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra. Esta digressão já correu o país e já passou por Itália, concertos onde Tereza foi 
recebida calorosamente e onde deixou uma mensagem de agradecimento no seu site oficial.
O álbum Matriz editado pela Farol Música e gravado nos estúdios da EP Produções, continua a conquistar o seu espaço próprio na 
discografia da artista.

Luís Brazil
O conceituado músico e produtor musical Luiz Brasil, atravessou o Atlântico e aterrou nos estúdios da EP Produções, onde re-

alizou a sua última produção. Como produtor, músico ou ambos, Luiz Brasil colaborou com grandes nomes da música como Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Elba Ramalho, Cássia Eller entre muitos outros. Para a sua última produção, contou com os serviços 
da EP Produções, assim como dos músicos de topo que reuniu, de vários quadrantes geográficos, de Portugal ao Brasil, passando 
por Angola. Músicos como Ruca Rebordão, Miguel Casais, Ciro Cruz, TC, Yuri Daniel entre outros, que através da sua experiência e 
qualidade musical, contribuíram para este projecto, com o profissionalismo que lhes é reconhecido.

Aguardamos o regresso de Luiz Brazil a Portugal, para trazer mais novidades, ritmo, harmonia e acima de tudo boa música.

Rodrigo Leão & 
Sinfonieta de Lisboa

Rodrigo Leão teve um ano de 2009 cheio de sucesso, a promoção do disco “A Mãe” está a ser apoiada por concertos, muitos 
dos quais esgotados, como por exemplo o do Coliseu de Lisboa. 
Espanha também recebeu de braços abertos a edição de “A Mãe” no seu mercado. A promoção no país vizinho contou com a apre-
sentação de Rodrigo Leão e o Cinema Ensemble. 
Em Madrid, o concerto esgotou e contou com a presença do realizador Pedro Almodóvar. Seguiu-se a Sala Palau em Barcelona antes 
do regresso aguardado a Portugal. 
De referir que o registo da participação da Sinfonieta no seu novo CD, ocorreu nos Estúdios da EP.

SAIBA MAIS EM WWW.EP-PRODUCOES.PT
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A música está presente em toda a nos-
sa vida, influência estilos, atitudes e cria 
estimulos. Potencializar estas caracte-
risticas, numa peça de comunicação 
que alia a audição à visão para divulgar 
um produto, cria um vínculo emocional 
com o consumidor da marca ou produ-
to e apela à sua fidelidade.

Dentro do conceito dos produtos que 
podem ser personalizados, como é o 
caso dos CD´s temáticos, são criadas 
peças únicas e exclusivas para os clien-
tes e marcam a diferença na sua estra-
tégia de marketing. Factor essencial no 
triângulo competitivo entre consumi-
dor, marca e concorrentes.

Com o objectivo de alargar o seu 
catálogo de produtos, a produtora 
irá disponibilizar inicialmente quatro 
audiobooks com textos e ilustrações de 
Maria de Castro Martins, desenvolvidos 
especialmente para os mais pequenos.

Como resultado desta aposta surgem 
audiobooks num conceito diferente. 
Para além do suporte áudio esta peça 
faz-se acompanhar por um livro rico 
em ilustrações que evidenciam os sen-
tidos de um texto muito breve e muito 

simples. Assim podem simplesmente 
ouvir a história ou poderão também 
acompanhar a sua leitura.

A Pulga Doing Doing - Uma Aventura, 
é um livro onde o herói é uma perso-
nagem pouco comum e muito original 
- uma pulga.

A Princesa Caracol é a personagem 
principal numa história de aventura 
que tem como cenário de fundo um 
mundo imaginário de princesas, caste-
los e estrelinhas coloridas.

O pequeno Comboio Chico leva-nos a 
diferentes paisagens e experiências. É 
um albúm narrativo que alia a diversão 
com a aprendizagem. 

Recicla com o Dex é uma viagem de ca-
rácter educativo, onde o Dex e os seus 
amigos despertam os mais pequeninos 
para o sentido da responsabilidade de 
lutar por um mundo melhor.

O tom e estilo apresentados focam-se 
na ingenuidade e fantasia do mundo 
infantil.

Atribuindo-lhe um carácter emocional 
mais genuíno e de fácil interpretação, 
passamos a mensagem de um mundo 

perfeito e acolhedor onde as crianças 
poderão viajar e dar largas à sua imagi-
nação. Tudo isto se torna real quando 
damos vida às personagens e as inse-
rimos no seu ambiente envolvente de 
sons, barulhos e melodias fascinantes. 

A narração contou com a participação 
da conhecida voz da rádio, Susana da 
Mata.

Todos estes produtos podem ser con-
sultados no Catálogo ou brevemente 
no site da produtora:

www.ep-produções.pt

Dina Pinheiro

Gestora de Produtos e Serviço a 
Clientes

A EP-Produções prepara-se para reforçar a sua 
oferta de produtos de merchandising, com os 

novos audiobooks infantis.

audio
book

Por Dina Pinheiro



O álbum de estreia da fadista 
Raquel Peters está a ser gravado nos 
estúdios da EP Produções, sob a direc-
ção musical de Armindo Neves e con-

ta com a participação de Vasco Sousa 
no baixo acústico e contrabaixo, Luís 
Guerreiro na guitarra portuguesa entre 
outros. Nascida em 1984 em Albufeira, 
Raquel Peters demonstrou desde cedo 
interesse pelo Fado, começando a cantar 
com 12 anos de idade. 

Seguiram-se 10 anos de estudos musi-
cais, nos Conservatórios de Música de 
Faro e Albufeira nas disciplinas de canto, 
piano e formação musical.  Raquel parti-
cipou e venceu vários concursos de fado, 
destacando-se a grande noite do Fado 
de 2005, organizada pela Casa da Im-
prensa. É convidada regularmente para 
actuações ao vivo, em território nacional 
e internacional, como por exemplo Brasil, 
Cabo Verde, França, Espanha, entre ou-
tros. Já participou em vários programas 
televisivos como por exemplo: “Amália… 
é impossível esquecê-la” programa da 
RTP, a convite do fadista João Braga. 

Uma artista a não perder de vista, mais 
novidades brevemente!

O primeiro evento EP Night Sessions oficial está vivo! Os eventos EP Night 
Sessions são apresentações/actuações ao vivo com o propósito de apresentar álbuns, 
singles ou outro registo fonográfico. As actuações têm uma duração prevista de 30 m., 

embora a duração total do evento seja de aproximadamente 1 hora e meia. 

Os espectadores destes eventos são na sua maioria profissionais do meio musical e 
imprensa. O acesso é feito por convite. Estes eventos surgem como resposta à necessi-
dade de complementar a oferta dos serviços EP Produções e são vocacionados essen-
cialmente para os seus clientes. 

Um dos objectivos principais é potenciar a sua promoção, proporcionando a oportu-
nidade, de apresentarem a sua música ao vivo, num espaço com excelentes caracterís-
ticas acústicas, recursos técnicos e humanos ideais para um showcase bem sucedido.

O streaming fará parte do EP Night Sessions, para que todos possam acompanhar es-
tas apresentações online por todo o mundo! A EP Produções está a ultimar alguns por-
menores para tornar as emissões dos seus eventos via streaming uma realidade! 

Após o sucesso do EP Night Sessions nº 0 (a título experimental), o oficial e nº 1 contará 
com a presença de Eduardo Viegas, músico em destaque no Zoom, que apresentará o 
seu álbum de estreia. 

São esperadas muitas participações especiais, músicos que subirão ao palco para tocar 
ao lado de Eduardo Viegas. 

Não perca todas as novidades sobre este evento na próxima edição da Inside.

A Dolby Laboratories atribuiu recentemente ao Estúdio 1 da EP Produções, a certificação para a produção de trailers, 
genéricos e segmentos publicitários em Doby Digital, para exibição em salas de cinema. 

Consultores da Dolby UK deslocaram-se recen-
temente aos estúdios da produtora, onde pro-
cederam à calibração final do equipamento, 
bem como à parametrização e optimização do 
sistema de monição. 

A régie do Estúdio 1 da EP Produções, tem a 
particularidade de ser dos poucos estúdios a 

nível mundial, a utilizar um sistema de monição multicanal, certficado para cinema em Dolby Digital, baseado em colunas B&W 
802D. Para além disso, o estúdio está igualmente apto a misturar em formato Dolby Digital EX, devido à instalação adicional de mo-
nitores da série CT, igualmente da B&W, na parte traseira da régie. Igualmente em fase de construção, encontra-se um stage Foley 
destinado à captação de som para posterior edição e criação de efeitos. 

De referir que esta área, dispõe igualmente de projecção vídeo HD e capacidade para a gravação de scores musicais com orques-
tra, para filmes, trailers, genéricos e spots publicitários. Com a atribuição desta certificação por parte da Dolby Laboratories, a EP 
Produções alarga a sua oferta de serviços ao mundo do Cinema.
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A produtora foi o destino esco-
lhido para a visita de estudo dos alunos 
do 2º ano do curso de produção musical 
da escola técnica Restart.

À data da visita, os alunos encontravam-
se a estudar e a desenvolver os seus co-
nhecimentos no âmbito do módulo de 
Acústica leccionado pelo formador Pedro 
Pestana.

A visita contou com a presença do pro-
jectista dos estúdios da EP Produções 
Marcelo Tavares (da empresa Audio 
Designer). Marcelo partilhou os seus 
conhecimentos de uma forma dinâmica 
e interactiva, disponibilizando amostras 
de material com propriedades acústicas 
específicas para obtenção dos melhores 
resultados de isolamento e de tratamen-
to do som.

Houve espaço também para Paulo 
Mendes técnico residente e coordena-
dor do departamento de Pós-Produção 
Áudio, explicar o conceito e funciona-
mento geral dos estúdios e da produ-
tora abordando igualmente diversos 
assuntos de interesse técnico.

A EP Produções juntou gran-
de parte dos seus colaboradores 
em Sintra a propósito do almoço de 
Natal da empresa. 

O objectivo foi proporcionar momentos 
descontraídos que contrastassem com 
o ambiente e ritmo dinâmico que se 
vive diariamente na produtora. 

Socializar, foi a palavra de ordem. 

Houve oportunidade para alguns dos 
elementos da equipa, se conhecerem 
melhor, e em alguns casos, dada à na-
tureza da empresa (com departamen-
tos em diferentes espaços geográficos), 
conhecerem-se pessoalmente, desta 
forma, o próximo email e ou telefonema 
será finalmente associado a uma cara 
familiar. 

Finalizou-se com o balanço do último 
ano de actividade.

O resultado foi uma equipa ainda mais 
coesa e pronta a abraçar os novos desa-
fios de um novo ano!

A EP Produções aposta forte na 
divulgação da sua filosofia empresarial 
e do seu modo de estar no mercado 
profissional musical e audiovisual. É 
através de anúncios publicitários, repor-
tagens, entrevistas e até mesmo artigos 
de opinião, publicados na imprensa 
escrita, que a Produtora comunica para 
o público. Seja na imprensa espe-
cializada ou generalista, nacional ou 
internacional, este tipo de comunicação 
impossibilita a interactividade, acaban-
do por ser de certo modo unidireccio-
nal. Por outro lado nem todo o público 
que se interessa pela actividade da EP 

Produções tem acesso a essa informa-
ção. Felizmente existem alternativas 
complementares e a EP encontra-se 
presente na maioria das redes sociais 
relevantes, onde apesar de ser um 
contacto virtual é interactivo e menos 
institucional. Destacamos o Facebook 
e o Myspace onde poderá encontrar as 
páginas da produtora através de uma 
simples pesquisa por “EP Produções”. A 
presença nas redes sociais não preten-
de substituir o site oficial da Produtora 
(www.ep-producoes.pt), mas sim 
complementar, conseguindo manter 
uma relação directa mas não depen-

dente com o mesmo e acabando por ter 
um lado mais descontraído e informal. 
Nestes espaços todos podem participar 
e contribuir com a sua visão dando o 
seu feedback através de comentários, 
partilha de vídeos, ligações etc…

Adicione, comente, exprima-se por-
que mais do que uma Produtora a EP 
representa tambem um modo de estar 
diferente sempre atenta a tudo a que a 
rodeia. 

A EP Produções anuncia com 
enorme satisfação a aquisição de um 
piano Yamaha C5 (série especial com 
212 cm), após um período de longa e mi-

nuciosa prospecção de mercado.

A substituição já programada do piano 
Yamaha C3 (que residiu durante mais de 
um ano nos estúdios da produtora) ocor-
reu recentemente e foi motivada pela 
necessidade de alcançar uma maior ver-
satilidade, quer para produções internas 
como para as externas.

Foram consultados vários pianistas de re-
ferência e a sua opinião foi tida em consi-
deração no momento da compra. 

Foi consensual que o C5 constituirá uma 
mais-valia para a produtora, nomeada-
mente em alguns estilos musicais de ca-
riz mais clássico, área em que o C3 apre-
sentava algumas limitações.
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•Estúdios de Gravação Áudio

•Produção, Gravação e Composição de Música Original

•Produção e Pós-Produção Áudio para TV, Rádio, Web,
Publicidade e Trailers de Cinema (Certificação Oficial Dolby)

•Gravação Foley para Cinema

•Catálogos de Música de Livraria e Efeitos de Som

•Produção, Gravação, Mistura e Masterização Áudio
 (Estéreo e Multicanal)

Rua Pé de Mouro   Centro Empresarial Polígono, 13 Capa Rota   2710-335  Sintra   Portugal

Damos Som aos 
seus Projectos.
Com uma área total de cerca de 400m2, a EP é um espaço 
moderno com um excelente design, diversificado e multifacetado, 
dotado de estúdios e equipamentos de última geração. Podemos 
assim garantir uma vasta gama de serviços ao mais alto nível.


