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Entrevista ao Rui Duarte dos RAMP: 
 
A PRIMEIRA PERGUNTA QUE SE IMPÕE  

É ESTE REGRESSO DOS RAMP AOS 
ORIGINAIS APÓS TREZE ANOS.  
PORQUÊ? E PORQUÊ AGORA? 

 
Os RAMP nunca terminaram. Durante 
estes treze anos tocámos ao vivo, 
lançámos o XXV e reeditámos o 
Thoughts. O regresso à composição era 
uma questão de tempo. Esse tempo foi 
dilatado por uma sucessão contínua de 
problemas pessoais nas vidas dos seus 
elementos seminais, mas, assim que as 
condições necessárias se reuniram, o 
álbum foi feito. O timing não foi 
escolhido, apenas aconteceu assim por 

razões que muitas vezes nos 
transcenderam. 
 

O QUE NOS TRAZ INSIDIOUSLY? FLESH 
OF GOD, ILLUSION OF TRUTH E THOSE 

WE CANNOT BLAME FORAM AS 
ESCOLHAS PARA A APRESENTAÇÃO DO 

ÁLBUM. PORQUÊ ESTAS ESCOLHAS? 
 
O Insidiously mostra-nos os RAMP de 
2022. Nem menos, nem mais do que isso. 
Uma banda que nada tem a provar a não 
ser fazer a música que gosta com toda a sua 
personalidade. Num álbum de RAMP a 
escolha de singles é sempre para nós um 
enorme quiz. Talvez porque fazemos 
tantas coisas diferentes a nível musical ou 
pelo facto de não termos prurido nenhum 



 
32 
 

relativamente a isso, o que acontece é que 
é sempre um processo bastante 
complicado pois qualquer que seja a 
escolha esta será sempre insuficiente de 
um retrato global do disco. A Escolha do 
Illusion of truth e do Those we cannot 
blame coube essencialmente pela 
atualidade tão pertinente do seu conteúdo 
lírico, o Flesh of GOD porque já era uma 
ideia de longa data a nível de temática e 
porque foi o tema mais consensual. 
 

FOI DIFÍCIL CRIAR ESTE INSIDIOUSLY? 
COMO DECORREU TODO O PROCESSO? 

 
O processo de escrita e composição de 
RAMP começa sempre de forma anarca e 
nunca tem um timing específico. Uma das 
vantagens da liberdade artística é essa, só 
paramos quando achamos que devemos 
parar. O caminho é sempre tortuoso e por 
vezes frustrante e no caso específico do 
Insidiously confessamos que, foi até hoje 
o processo mais duro e violento. Toda a 
composição, produção, mistura e 

masterização passou pelo Ricardo 
Mendonça e por mim. Nunca tivemos 
hipótese de delegar nenhum passo em 
todo o percurso e foi extremamente 
desgastante. 
 
E COMO SURGIU ESTA PARCERIA COM A 
RASTILHO RECORDS? SATISFEITOS ATÉ À 

DATA? 
 
Aquilo que o Ricardo e eu desejávamos 
para este disco era liberdade criativa e 
independência. Já tínhamos trabalhado 
com o Pedro Vindeirinho na reedição do 
Thoughts e tudo tinha corrido bem. 
Quando falámos num disco novo de 
RAMP, o Pedro disse logo que tinha todo 
o interesse e que nem precisava de ouvir o 
disco pois confiava no nosso trabalho. 
Esse ponto foi essencial, se alguém confia 
em nós ao ponto de não ter de ouvir o 
disco é porque nos respeita. No caso dos 
RAMP fomos educados numa geração em 
que certos valores eram primordiais: 
respeito, honra e palavra. 
 
NOVO BATERISTA, NOVO ÁLBUM, UMA 

PANDEMIA AMAINAR. VAMOS TER 
RAMP PELOS PALCOS TODOS POSSÍVEIS 

E IMAGINÁRIOS? 
 
Claro que desejamos sempre ir a todo o 
lado. Desde que existam as condições 
mínimas para que tal possa acontecer, o 
momento em que lá estivermos será 
sempre o sítio certo. Sabemos que a 
ressaca da pandemia, a guerra, a inflação a 
disparar são inimigos do processo, mas, da 
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nossa parte estamos presentes para 
fazermos o que mais gostamos, tocar ao 
vivo nos sítios onde sejamos bem-
recebidos e desejados. 
 
QUEREM DEIXAR ALGUMA MENSAGEM 

AOS NOSSOS LEITORES? 
 
A melhor mensagem é sempre a de 
apoiarem a música feita em Portugal. Não 

apenas um apoio gratuito, mas um apoio 
diferenciado por aquilo que considerem 
ser mais do vosso agrado. Premeiem a 
competência e a excelência, nivelem por 
cima e não por baixo de maneira a que o 
desenvolvimento seja digno de 
reconhecimento e incentivo. E acima de 
tudo sejam felizes. 
 
 

 

  


