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BLITZ

1. Quase há um ano atrás um grupo de pessoas ligadas à informação musical
começou a meter ombros à tarefa de criar e lançar um jornal semanário
inteiramente dedicado à música moderna e à cultura jovem.
2. Aos poucos o projecto foi tomando forma, conquistando adesões e
ganhando apoios, Há poucos meses, finalmente, essa ideia tornou-se possível.
3. O nosso projecto baseia-se em fornecer ao leitor o máximo de informação e
procurar fazer a divulgação das mais atraentes aventuras da música
contemporânea.
4. Para além de pretendermos acompanhar a par e passo o que se passa no
mercado discográfico nacional, daremos particular importância à
divulgação de obras não editadas em Portugal, tentando assim
complementar idêntica tarefa que alguns programas de rádio têm
executado em prol da melhor música moderna.
5. Nas nossas páginas irão também surgir reportagens sobre os novos fenómenos
culturais, textos sobre as novas tecnologias de instrumentos, sobre videodiscos,
videojogos, moda, enfim, sobre tudo o que for novo e diferente.
6. Gostaríamos que os leitores tivessem uma intervenção directa neste jornal,
que nos falassem sobre os seus problemas, as misérias e alegrias do dia-a-dia,
desde a forma como sentem a música.
7. Vamos gostar de receber as vossas cartas, de ouvir as vossas críticas e
sugestões, estamos abertos a divulgar as vossas iniciativas, desde festas de
escolas a provas selvagens de breakdance, passando, é claro, pelos novos
grupos que vão surgindo.
8. Em colaboração com algumas entidades exteriores ao jornal, estamos já a
preparar-vos surpresas que a seu tempo serão anunciadas, que têm por
objectivo estreitar o convívio entre o BLITZ e os seus leitores.
9. Este jornal não é só nosso – de todos os que o fazem regularmente –, é
também dos leitores que, estamos certos, nos ajudarão a fazer viver esta
aventura.
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