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dB é David Besteiro, beatmaker de referência no que toca à arqueologia áudio e à 

desconstrução e (re)construção de samples musicais.  

Conhecido pelas virais colaborações com PZ (os singles “Cara de Chewbacca” e “Tu És A 

Minha Gaja”) e pelo projecto Corona (com os seus dois álbuns conceptuais “Lo-Fi Hipster 

Sheat” e “Lo-Fi Hipster Trip”), dB mantém a sua génese: o beatmaking. Foram os seus 

três primeiros registos de instrumentais - “[Retro]Activo” (2012), “[Beat]erapia” (2012) e 

“Black Cobra” (2014) - que o colocaram no radar da música nacional.  

O sampling é a forma principal que dB usa para fazer passar mensagens, referências e 

moods. Passados 2 anos desde o seu último lançamento a solo, o proeminente artista de 

Gaia está de volta com um álbum exploratório de homenagem à sua cidade: 4400 OG 

(4400 = Código Postal de Gaia, OG = Original Gangsta).  

 

 

Descrição De “4400 og” 

 

4400 OG é um álbum composto pelo dB, numa fase menos boa da sua vida, que 

representa uma realização pessoal em memória à sua cidade natal, Vila Nova de Gaia.  

É nesse período, refugiado no seu estúdio em pleno centro da cidade, com vista constante 

para a Antena da RTP no Monte da Virgem (descrita pelo artista como o seu “candeeiro 

de lava gigante”) que dB parte para a recolha de material áudio relacionado com a sua 

Vila Nova de Gaia: notícias de televisão (momentos preciosos da CM TV), field recordings 

e muitas gravações na primeira pessoa. Paralelamente, partiu em mais uma missão de 

descoberta áudio, pelo universo das bandas sonoras de cinema europeu da década de 

70.  

dB traça assim um desenho sonoro distinto da cidade, que tem tanto de real como de 

deturpado, mas consegue captar uma identidade que não havia sido conseguida em 

forma musical, mais acertadamente dizendo em forma de beat, com recurso a samples 

e com espaços dados a um “ultra” gaiense que é esse 4400 OG, um alter-ego provocador 

e orgulhoso da sua cidade. 

/// 

LANÇAMENTO do álbum “4400 OG”  

O álbum 4400 OG do dB está disponível digitalmente em todas as plataformas de venda 

e streaming online (Bandcamp, Soundcloud, Spotify, YouTube, etc.) e fisicamente em 

edições limitadas CD e K7 desde 13 de Janeiro de 2016.  

 Exclusivo do álbum no Shifter. (artigo) 

https://birutarecords.bandcamp.com/album/4400-OG
https://soundcloud.com/biruta-records/sets/db-4400-og-album
https://open.spotify.com/album/5hglvSwZUEm7vMZemiNofC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI15Wk9WW8uKewKz6EsZtek-2JFNpWvas
http://shifter.pt/2016/01/uma-viagem-por-gaia-nos-beats-de-db/
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4400 OG Álbum (13.01.16)  #150ml Single (06.01.16)  

©2016 Biruta Records ©2016 Biruta Records 

 

STREAM STREAM  
 Soundcloud | Youtube  | Spotify   Soundcloud    

 

COMPRA DO ALBUM (DIGITAL, CD & K7) VÍDEO 

 Bandcamp   Youtube      
  

Exclusivo Shifter (artigo) Exclusivo Comunidade Cultura e Arte (artigo)

  

 

Links 

Facebook 
https://www.facebook.com/dBgaia 

Bandcamp 
https://dbspot.bandcamp.com 

Biruta 
https://birutarecords.bandcamp.com/album/4400-OG 

 

 

Contactos 

Imprensa, Management e Booking 
Rui Correia // birutarecords@gmail.com // (+351) 914 305 895 
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