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EDITORIAL 
 
 
O projeto editorial Lusitânia pretende ser um espaço de 
divulgação do Rock e do Metal que se faz em Portugal. 
Não deixem de nos mandar as vossas notícias, 
lançamentos, eventos e press releases. Editoras, bandas, 
salas de espetáculos e promotores: o nosso email é o 
REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM. Autores de banda 
desenhada, ilustradores, fotógrafos: contactem-nos para 
divulgar os vossos trabalhos na revista. 
 
O tema de capa deste primeiro número é o Rock e o Metal 
como forma de Cultura, onde temos a opinião de parte 
da nossa Redação e a opinião do Nuno C. Lopes 
(HellHeaven). Temos ainda as colunas Exórdios de 
Hélder Raposo (Uivo Bastardo) e Perdidos no Sótão de 
José Bonito (Hourswill /Thragedium). As bandas em 
destaque são os Dogma (Lisboa), Left Sun (Porto) e 
Vaiapraia (Setúbal). Estivemos ainda à conversa com o 
Fernando Matias (Pentagon), Manuel Fernandes 
(Bunker Store) e Pedro Carvalho (Via Nocturna). Não 
deixem de consultar os lançamentos deste mês e quem, 
se calhar, vai estar em palco. Boa leitura… 
 
A revista tem uma periodicidade mensal, tem um 
formato digital, e é distribuída gratuitamente. Existe 
ainda uma versão impressa em papel A5 para aqueles que 
gostam de acumular papel em casa, acreditam que a 
internet pode acabar amanhã ou  
simplesmente precisam de algo  
para equilibrar a mesa de jantar. 
 
O tema de capa do próximo  
número da revista é As  
Mazelas do Corona. --- GJ 

 
#1 
 

DIREÇÃO 
Gonçalo João 

 
REDAÇÃO 
Rui Ferraz 

Sofia Nobre 
 

COLABORADORES 
Eduardo Trigo 
Manuela Lino 

Nuno C. Lopes 
Nuno Quaresma 

Paula Rosa 
 

COLUNISTAS 
Hélder Raposo 

José Bonito 
 

EDIÇÃO GRÁFICA 
Jack CJ Simmons 

 
PERIODICIDADE 

Mensal 
 

VERSÃO DIGITAL 
Distribuição gratuita 

 
VERSÃO IMPRESSA 

Depósito Legal nº 471315/20 
 

PROPRIEDADE 

 
ESW 

 
A revista Lusitânia utiliza a fonte Lusitana, 
criada por Ana Paula Megda em 
homenagem à primeira edição d’Os 
Lusíadas, nos textos e a fonte Quando, 
criada por Joana Correia da Silva, baseada 
num cartaz da Segunda Guerra Mundial, 
nos títulos, ambas free for comercial use. 
 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
 

REVISTALUSITANIA.PT 
 

  

mailto:revistalusitania2020@gmail.com
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
http://www.revistalusitania.pt/


 
3 

 

NESTE NÚMERO 
 
 
 

 
 
 

CURTAS 
 
 
 

O ROCK E O METAL COMO FORMA DE CULTURA 

 
 
 

FERNANDO MATIAS 
 
 
 

MANUEL FERNANDES PEDRO CARVALHO 

 
 
 

DOGMA 
 
 
 

LEFT SUN VAIAPRAIA 

 
 
 

FOTOGRAFIA 
 
 
 

 
 

BANDA DESENHADA 
 
 

EXÓRDIOS 

 
 
 

PERDIDOS NO SOTÃO 
 
 
 

LANÇAMENTOS DESTE MÊS ESTE MÊS EM PALCO 

 
Aceda diretamente à página que pretende clicando no link em cima.  



 
4 
 

 
 
Criado a partir da  
Base de Dados de Bandas  
Portuguesas da Revista Lusitânia 
(157 bandas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
5 

 

CURTAS 
 
 
A Lusitânia começou a publicar Curtas na 
sua página de internet a 15 de julho. Aqui 
fica o resumo possível numa página. Para 
mais informações: REVISTALUSITANIA.PT. 
 
O Metalpoint do Porto lançou as 
Metalpoint Confinement Sessions como 
forma de ajudar o espaço a sobreviver à 
pandemia através de donativos. São 
pequenos concertos ao vivo sem público 
que podem ser vistos no YouTube. Para já 
contam com bandas como os Anifernyen, 
os Wrath Sins, os Boulder, os Grindead, 
os Living Tales, os Sadistic Overkill, os 
Booby Trap, os Xeque-Mate, os os Buried 
Alive, os Blame Zeus e os Godark. 
 
Também a Raging Planet lançou uma 
campanha solidária com várias salas de 
espetáculo que consiste na compra de 
pack de cinco CDs da editora, revertendo 
a favor da sala escolhida pelo comprador. 
Mais informações na página 37 desta 
revista. 
 
Os Fonte, os Scar for Life e os Supreme 
Soul encontram-se em estúdio a gravar 
novos álbuns. Os Corpus Christii 
anunciaram um novo álbum, ainda sem 
nome, e uma nova editora, a Immortal 
Frost Productions. 
 
Temos novos álbuns e novos EPs de várias 
bandas nacionais e que podem ser 

consultados na rubrica lançamentos deste 
mês, mais concretamente, na seção 
lançamentos anteriores, página 50. 
 
Temos novos singles dos Attick Demons 
(The Contract), dos Dogma (Asmodeus), 
dos Kneel (Acuity), dos Inhuman 
Architects (Interplanetary Suffering), dos 
Left Sun (Devotional), dos Päzmonstro 
(Cara-Branca, Sete Palmos de Terra), dos 
Pull the Trigger (2.0), dos Reverent Tales 
(Visions of Carnage), dos Sober Addict 
(Virus), dos Torn Fabriks (Bring Me 
down), dos Torpe (Ardo, Perpétuo, 
Maligno), Trinta & Um (Wannabe),  
 

 
Glasya – Canção do Mar 

 
Temos novos telediscos dos Bizarra 
Locomotiva (A Procissão dos Édipos), dos 
Casino in Heaven (The Edge of a Fighter), 
dos Earth Drive (Axial View), dos Fear the 
Lord (Southside), dos Glasya (Canção do 
Mar), dos Grau Zero (Straight to the 
Point), dos Ser (Eu Sou),  
 
Finalmente, os Thragedium lançaram em 
julho a sua nova página de internet, 
WWW.THRAGEDIUM.COM. 

http://www.revistalusitania.pt/
http://www.thragedium.com/
https://youtu.be/SWk6hrbi6S4
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CULTURA 

 
Quando falamos em Rock e em Metal 
estamos a falar em dois estilos de música, 
e, portanto, falamos em música. E quando 
falamos de música, em fazer música, 
falamos de arte. Arte enquanto forma de 
expressão de ideias. Arte enquanto 
criação de objetos, visuais ou sonoros, que 
expressam sentimentos. Qualquer 
definição de cultura inclui facilmente a 
música, a arte, o teatro e a literatura. Nesse 
ponto de vista, o Rock e o Metal enquanto 
produto, seja ele em vinil, em cassete, em 
compact disc, em digital ou noutro 
formato qualquer, é uma forma de 
cultura. Produtos esses, onde 
normalmente podemos encontrar essa 
mesma música, essa mesma literatura, 
fotografia ou ilustrações. Longe está a 
discussão em torno da qualidade da 
música ou da literatura, mas mesmo má 
música ou má literatura, não deixam de 
ser música e literatura.  
 
Mas cultura também é um modo de vida, 
costumes e crenças de um determinado 
grupo de pessoas num determinado 
período no tempo: a cultura pop, por 
exemplo. Nesse sentido, a pergunta que se 
coloca é se haverá uma cultura Rock ou 
uma cultura metal em Portugal? Existe um 
grupo de pessoas com um modo de vida, 
costumes e crenças próprios? A verdade é 
que, pelo menos em relação ao metal, e 
vemos isso em concertos, há uma 
tendência para o vestir de preto, para o 

consumo e discussão de música mais 
pesada, para a procura de objetos próprios 
e merchandising das bandas. Por outro 
lado, nem todas as pessoas que vestem de 
preto fazem parte dessa cultura, desse 
grupo de pessoas. E a eventual cultura 
Rock ou cultura metal não se deveria 
cingir à roupa ou à música. No que diz 
respeito às outras formas de arte ou à 
literatura, existirá essa cultura? Será que 
este grupo de pessoas assiste às mesmas 
peças de teatro, vai às mesmas exposições, 
vê os mesmos filmes e as mesmas séries de 
TV, lê os mesmos livros ou autores? 
 
Na nossa opinião, não existe uma cultura 
Rock ou uma cultura metal. Existe sim, 
um grupo de pessoas com alguns costumes 
em comum, nomeadamente na forma 
como se vestem quando consomem 
música em eventos específicos. Podem até 
partilhar alguns gostos adicionais noutras 
áreas, costumes e crenças, mas não fazem 
parte de uma cultura global. --- GJ 
 

CONTRACULTURA 

 
Sexo, Drogas & Rock’n’Roll!! A 
Santíssima Trindade do Rock! Mas será 
esse o legado de um género cuja vitalidade, 
apesar de todos os óbitos declarados, se 
mantém intacta e ao mesmo tempo 
apresenta um crescimento de vendas, em 
especial no Metal? 
 
Quando olhamos para a história do Rock 
e dos seus derivados olhamos, também, 
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para um pedaço de história da 
humanidade, numa quase contracultura, 
ou simplesmente, contra o que seja. 
Revelando também um lado humano que 
se uniu em torno de pessoas e do mundo, 
mas, ao mesmo tempo, com o glamour, o 
drama e, claro, tudo banhado na 
Santíssima Trindade. Olhemos para a lista 
infinita de nomes que enfeitam uma lista 
de grandes músicos. 
 
Por estes dias em que, as atenções estão 
viradas para outros géneros e estilos 
musicais, talvez o Rock tenha sido 
relegado para um outro plano. Mas 
estamos a falar do género que pertence ao 
povo! É de todos e de cada um! Esse é o 
legado do Rock! 
 
Ditando modas durante décadas e 
conseguindo, de forma descarada, entrar 
noutros mundos como a fotografia, o 
cinema ou a moda. Imaginemos o mundo 
se os Beatles não tivessem atravessado a 
passadeira ou se Val Kilmer fosse Jim 
Morrison por algumas horas, envergando 
uma camisa de flanela e corpse paint. 
 
Muito mais do que ouvir música, é preciso 
entender e falar a música. Talvez por estes 
dias o Rock esteja onde tem de estar, que é 
em todo o lado. Seja em festivais que 
utilizam o seu nome, mas que de Rock não 
tem nada, como a sua própria morte. Mas, 
o género tem um polvo grande e, é nas 
catacumbas e no Metal que se encontra a 
raiz, onde reside o coração do Rock. 

Porque mais do que uma cultura, o Rock e 
também o Metal, são géneros inteligentes 
e cultos. Em alguns momentos quase 
elitistas. Mas isto é só Rock’n’Roll. 
 
Concluindo: fazendo parte do nosso 
imaginário, o Rock será sempre alvo de 
estudo, de atenção mediática e, 
possivelmente, de mais uns quantos 
óbitos! Seja no drama, no mistério, nas 
drogas ou no sexo, seja onde for, o Rock 
vai estar no meio. Como diz o outro: - Let 
there be Rock! --- NCL 
 

O ROCK E A CULTURA EM PORTUGAL 

 
Por isso eu tomo ópio. É um remédio. 
Sou um convalescente do Momento. 
Moro no rés-do-chão do pensamento 
E ver passar a Vida faz-me tédio 

in Opiário, Álvaro de Campos 
 
Em 1996 os Moonspell apresentaram a 
poesia de Fernando Pessoa, sob um dos 
seus pseudónimos mais famosos, a toda 
uma nova geração. O single de estreia, 
Opium, do segundo álbum da banda, 
Irreligious, terminava com Fernando 
Ribeiro a declamar os quatro versos acima 
reproduzidos, ligando o nome da banda ao 
do poeta, e vice-versa, para sempre. Hoje-
em-dia torna-se difícil ouvir ou ler o 
poema sem nos lembrarmos da banda e da 
sua interpretação, o que é curioso quando 
nos lembramos que se trata de uma banda 
que, maioritariamente, canta em inglês. 
Mas sobre os Moonspell falarei mais à 
frente. 
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A música, como todos sabemos, é uma das 
formas de cultura mais apreciada no 
mundo. Entre outras coisas, foi usada 
como difusora de informação, de 
educação, e até como arma. Nascemos, 
vivemos e morremos com uma melodia, 
ou um riff, nos lábios e na mente. E sim, 
lembramo-nos mais depressa do 
Fernando Pessoa do Opium que o do 
Opiário, principalmente se temos menos 
de 50 anos. Não é uma situação nova, 
embora no Rock seja mais recente. De 
facto, a nossa maior exportação musical, o 
fado, viveu sempre de poemas para dar de 
beber à dor. Amália Rodrigues cresceu a 
cantar David Mourão Ferreira, Pedro 
Homem de Mello e Alexandre O’Neill, e 
em 1965 cantou Camões, o que na altura 
foi considerado escandaloso. Porque o 
fado queria-se popular e autêntico. 
 
Dentro do domínio do Rock, 
marginalizado nos seus inícios em 
Portugal e libertado em 1974 juntamente 
com o país, o seu caráter transgressor 
formatou toda uma geração que, depois de 
décadas de opressão, tinha poucas 
referências culturais para além da invasão 
britânica dos Beatles e dos Rolling Stones. 
Se pusermos de lado algumas honrosas 
exceções – o José Bonito fala-nos nesta 
edição de uma delas, o Quarteto 1111 – a 
maioria das bandas Rock portuguesas pré-
revolução adaptava os modos e temas do 
pouco que vinha do estrangeiro. Era, em 
geral, um Rock de muito amor, mas pouca 

intervenção, dada a censura sufocante 
instalada. 
 

OS PAIS DO ROCK 

 
É discussão para largas horas, mas José 
Cid será provavelmente o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo do Rock Português. A 
discografia que publicou entre o final dos 
anos 60 e o início dos anos 80, a título 
individual ou com os Quarteto 1111, criou 
as bases de muito do que ouve ainda hoje 
e, pouco a pouco foi abrindo a mente de 
uma geração ao Rock mais experimental e 
progressivo. Entre A Lenda de El-Rei D. 
Sebastião de 1967 e o 10.000 Anos depois 
entre Vénus e Marte de 1978, Cid foi um 
deus do Rock, misturando o imaginário 
popular Português com os sons rasgados e 
experimentais que se começavam a ouvir 
lá fora. 
 

    
 
Seria, provavelmente, um crime não 
mencionar aqui o Rui Veloso que é mais 
vulgarmente reconhecido como o pai do 
Rock a partir dos anos 80. O Rui teve a 
capacidade de, juntamente com Carlos Té, 
pegar num Blues Rock muito americano e 
torná-lo muito portuense, e português. 
…… 
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O Ar do Rock, que lançou em 1980 com 
apenas 23 anos, trouxe o Rock para as ruas 
do bairro, da cidade e do país. De repente, 
identificávamos com isto. O Ar do Rock 
era feito de nós. E ainda hoje é, se não o 
transgressor que era em 1980, 
estranhamente reconfortante. São fatias 
da vida da década de 80 e reconhecíamos 
as figuras que o habitavam. Da 
Rapariguinha do Shopping ao Chico 
Fininho, do Bairro do Oriente à Afurada, 
e do Sei de uma Camponesa ao Saiu para a 
Rua. O Rock passou a ser nosso, 
mainstream e comercial. Passou a fazer 
efetivamente parte da nossa Cultura, e a 
influenciá-la. 
 
Na mesma altura já estava na estrada outra 
das referências culturais maiores do Rock 
Português. Embora só tenham lançado o 
primeiro álbum em 1982, e se terem 
tornado num fenómeno mediático e 
musical em 1987 com o Circo de Feras, os 
Xutos & Pontapés já distribuíam um novo 
tipo de Rock, mais nervoso e interventivo 
que os senhores anteriores, desde 1978. 
Apesar de um estilo mais musculado, a 
receita dos Xutos foi muito semelhante à 
de Rui Veloso: a uma fusão de estilos 
estrangeiros, neste caso mais britânicos, 
ali entre um punk e uns Rolling Stones, 
aplicaram o dia-a-dia de toda uma geração 
de jovens incompreendidos e 
abandonados à sua sorte. Entre o emigrar 
e o lutar pela pátria que não os ama. Ou 
compreende. Ao longo dos anos os Xutos 
& Pontapés foram rebeldes. E depois 

sistema. Mas foram sempre a voz do povo, 
e a banda sonora dos últimos 40 anos. 
Pensando bem, uma banda cuja primeira 
música do primeiro álbum se chama 
Sémen, tem boas hipóteses de ser o 
verdadeiro pai desta criança. 
 

     
 

FILHOS E ENTEADOS 

 
Não me alongando muito sobre os 
restantes grandes contribuintes para a 
história do Rock em Portugal – UHF, 
Trabalhadores do Comércio, Táxi, GNR, 
Roxigénio, Radio Macau, entre outros – 
que serão certamente objeto de dissecação 
num futuro próximo, os anos 80 foram de 
grande efervescência cultural, com 
inúmeras bandas e projetos a aparecerem 
e a desaparecerem, aproveitando várias 
salas hoje em dia míticas para tocar, na 
nossa verdadeira década de sexo, drogas e 
Rock’n’Roll. Realço apenas mais duas 
bandas que, de maneira distinta, ainda 
hoje têm um impacto tremendo no registo 
cultural português. 
 
A primeira banda foi um dos segredos 
mais mal guardados do Rock Português. 
Com raízes em Braga, os Mão Morta 
começaram a devastar palcos em 1985, 
sendo já sobejamente conhecidos do 



 
12 
 

underground nacional quando editaram o 
primeiro LP em 1988. Com um som mais 
independente e alternativo, os Mão Morta 
soavam completamente diferentes, 
aproveitando igualmente a veia poética e 
teatral de Adolfo Luxúria Canibal para 
agitar as mentes daquela altura. Adolfo foi 
dos primeiros frontman a sangrar por 
golpes autoinfligidos, num célebre 
concerto no Rock Rendez-Vous em 
Lisboa, em 1989. Apesar de um produto 
dos anos 80, os Mão Morta são mais 
conhecidos por um álbum que lançaram 
em 1992: o Mutantes S.21. O tema 
Budapeste, e os concertos de promoção do 
disco inspiraram toda uma nova geração 
de artistas. E em palco, não são muitos os 
que, mesmo hoje, conseguem transmitir 
uma sensação de perigo iminente como os 
Mão Morta. 
 

     
 
A outra banda fez parte da banda sonora 
de toda uma nova geração com apenas 
dois álbuns. Apesar de uma longa pré-
história os Ornatos Violeta apenas 
lançaram o primeiro disco em 1997. Mas 
foi o segundo em 1999, O Monstro Precisa 
de Amigos, que lhes garantiu um lugar no 
imaginário cultural português. Praticando 
um Rock Alternativo que se adapta à voz e 

letra de Manel Cruz, os Ornatos 
encontraram milhares de espíritos 
gémeos na juventude portuguesa de 
então, feita de raiva, ansiedade e solidão. 
Uma das últimas bandas de Rock 
portuguesas reconhecida em todo o país, 
fazem hoje parte do material genético da 
grande maioria das bandas de Rock 
alternativo em Portugal. E o Ouvi Dizer 
não só é um dos maiores hinos da música 
portuguesa, acompanhado em coro onde 
quer que soe, como ainda recuperou 
Victor Espadinha passados 20 anos. 
 

ROCK VS. POP (E OS SEUS AFILHADOS) 

 
Com este histórico, e a influência de 
muitas destas bandas na sociedade e 
cultura portuguesa, seria de esperar que 
em 2020, num ano de crise, desemprego e 
pandemia, o Rock continuasse no centro 
da cultura em Portugal. 
No entanto, uma vista de olhos ao top de 
música mais vendida em Portugal mostra-
nos que não é assim. O Top 50 português 
de vendas no final de julho tinha cerca de 
10 artistas portugueses. A primeira música 
cantada em português é de Giulia Be, uma 
cantora brasileira, na 13ª posição. O 
primeiro artista português é 
Frankieontheguitar, na 20ª posição, com a 
música Tempo. Existem também Calema, 
David Carreira, Anjos e Bárbara Tinoco. 
O que não existe é uma única música 
dentro do estilo Rock. 
 
Existem vários motivos que podem ajudar 
a explicar isto. A explosão da Internet e do 
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acesso a informação veio facilitar o acesso 
dos artistas, ou potenciais artistas, ao seu 
público, o que veio a fomentar o 
aparecimento de muitas bandas do DYI 
dentro do espectro Rock. Se por um lado 
isso significou um ganho de oferta por 
parte do fã e consumidor, por outro levou 
à atomização dos ganhos dos artistas. Se, 
por exemplo, o mercado de Rock significa 
10M€ de rendimentos para dez bandas, a 
uma média de 1M€ por banda, é um 
mercado apetecível para editoras e 
distribuidoras de peso. Se esses mesmos 
10M€ passam a ser distribuídos por cem 
bandas, estas já não são tão interessantes 
isoladamente. Se a isto somarmos a 
democratização da pirataria, facilmente 
percebemos que muitas bandas deixaram 
de ser interessantes ou viáveis para as 
grandes distribuidoras do mercado 
português. Como a verdadeira pescadinha 
de rabo na boca, a solução para muitas 
bandas foi apostar no idioma inglês de 
muitos dos seus ídolos o que, num 
mercado como o português, afastou-os 
ainda mais do consumidor generalista. 
Existiram honrosas exceções, como os 
Silence 4 ou os Moonspell, mas mesmo 
estes últimos, são mais conhecidos entre 
portas pelos hinos escritos em português 
ou em parte, como o Alma Mater, o já 
referido Opium, o Full Moon Madness ou 
o álbum 1755. 
 
A atomização do mercado musical 
português veio potenciar, na cultura 
portuguesa, o produto de massa, o pop e os 

seus sucedâneos, o artista individual, as 
participações especiais, e não o grupo, a 
letra encomendada e repetitiva até à 
saciedade, mas não o poema. 
 

     
 

OS VENDIDOS 

 
Porque o marketing, quer queiramos quer 
não, tem um papel fundamental naquilo 
que compramos e na sociedade e cultura 
em que vivemos. É mais fácil vender uma 
melodia simples com um refrão repetitivo 
do que uma letra complexa num mercado 
e geração com défice de atenção, o que 
não é de agora, tal como qualquer 
publicitário sabe. Por isso temos uma 
cultura portuguesa dominada pelo pop e 
hip-hop atual, que também já não é o pop 
nem o hip-hop de há 20 anos. Mesmo no 
campo da rebelião e da contestação o Rock 
tem vindo a perder tração. Porque os 
outros estilos musicais souberam falar 
com a atual geração na mesma linguagem. 
Trata-os por tu e identifica-se com os seus 
problemas e ansiedades. Como fez o Rock 
há 40 anos. Podemos não gostar, mas 
percebe-se porque é que o português 
médio prefere o Nós os Dois da Bárbara 
Bandeira ao To Ain dos Gaerea, o 
primeiro não nos obriga a pensar. O que se 
quer dizer está escarrapachado na letra 
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básica, e a música de hoje consome-se 
assim: mastiga e deita fora nos Spotify 
desta vida. O Rock foi feito para se sentir 
e pensar. No top de música portuguesa 
mais escutada de 2020 no Spotify, até 
finais de julho, estão os Carreiras, 
Fernando Daniel, Bárbaras e Calema; o 
mais parecido com Rock é o Miguel 
Araújo. Até recentemente existia sempre 
os Xutos, mas essa bandeira desceu após a 
morte de Zé Pedro. 
 
O Rock não se vende, e a maioria dos 
antigos consumidores prefere ouvir o que 
ouvia quando jovem, e lhe marcou a vida, 
a ouvir algo de novo. 
 

O FUTURO É NEGRO 

 
Mas nem tudo é negativo, nem tem de ser 
visto dessa forma. O impacto da música na 
cultura de uma sociedade é cíclico e 
começam a existir sinais de mudança. De 
facto, a quantidade de novos projetos de 
qualidade no Rock e, principalmente, no 
Metal Português, mostra-nos que este 
voltou ao underground, onde vive melhor. 
E se alimenta da reação contra a ordem 
instituída e da raiva dos desalinhados. A 
existência de um circuito de salas para 
concertos, e do contato e miscigenação 
entre bandas tem trazido novas ideias e 
experiências. Não é por acaso que a 
recente contratação e edição de trabalhos 
de bandas portuguesas por editoras 
internacionais se tem verificado. Há 

qualidade que é reconhecida entre pares e 
é inegável, como por exemplo o boom do 
Black Metal Português. Existem 
igualmente várias experiências de 
marketing bem-sucedidas, o que acaba por 
tornar mais visíveis a música de algumas 
destas bandas. 
 

 
 
Há quem pense que o Rock e o Metal 
vivem bem apenas dentro da sua bolha 
com os seus verdadeiros apreciadores. 
Mas o tempo virá em que a qualidade do 
que se toca no país voltará a comandar a 
cultura e a sociedade de Portugal, por 
reação ao establishment. É inevitável. 

--- RF 
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F E R N A N D O   M A T I A S 

 
 
Fernando Matias é o produtor residente 
dos estúdios Pentagon na área da grande 
Lisboa com serviços de gravação, mistura 
e masterização. 
 

 
© Pedro Almeida 

 
QUAL É O TEU PERCURSO ATÉ CHEGARES 

A PRODUTOR? 

 
Quando comecei a ter bandas, em meados 
dos 90s, surgiu a necessidade de gravar, 
mas os estúdios que estavam ao nosso 
alcance tinham recursos muito limitados e 

era difícil produzir alguma coisa que não 
soasse horrível ou muito amadora. Havia 
uma diferença gigante entre a produção 
nacional e a estrangeira, dizia-se mesmo 
isto soa a português, e nunca era por boas 
razões. Para além disso as minhas 
primeiras experiências no estúdio não 
foram boas. Numa das vezes, o rapaz no 
comando folheava Nietzsche enquanto 
rolavam os takes, estava a fazer um frete 
tremendo e foi uma desilusão enorme 
para mim. Esperava outro tipo de energia, 
era a coisa mais importante que alguma 
vez tinha feito na vida e estávamos ali a ser 
snobados por um tipo mais interessado no 
existencialismo do final do séc. XIX do 
que no trabalho que estava a realizar. É 
verdade que éramos putos e nem éramos 
muito bons, mas mesmo assim… 
felizmente isto aconteceu naquele 
momento em que começou a ser possível 
gravar em casa. Como não sou de baixar os 
braços meti na cabeça que deveria tentar 
fazer melhor e, mesmo com um 
computador lento e sem perceber nada do 
assunto, atirei-me de cabeça. Gravei o 
meu primeiro disco sozinho em 1999, 
programei bateria e teclados, gravei baixo, 
guitarras e vozes. Aprendi a fazer as coisas 
ao longo do caminho, a marrar manuais de 
instrução e cometendo muitos erros, mas 
mesmo assim o resultado ficou 
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apresentável. Apresentável o suficiente 
para ter amigos, com traumas de estúdio 
semelhantes aos meus, a pedirem-me que 
gravasse as bandas deles. Foi assim que 
começou e desde então nunca mais parei. 
Acho até ser possível criar uma espécie de 
árvore genealógica com os meus trabalhos 
porque todos acabam por estar 
encadeados. Foi sempre por causa de uma 
produção anterior que os novos trabalhos 
surgiram. 
 
PORQUE ESCOLHESTES ESTA PROFISSÃO? 

 
Não foi propriamente uma escolha, a 
intenção inicial era apenas gravar as 
minhas bandas. Simplesmente comecei a 
ser requisitado, as coisas corriam bem, os 
artistas davam nas vistas e apareciam 
novas pessoas interessadas. Inicialmente 
os amigos, depois os amigos de amigos, 
depois pessoas que tinham ouvido esta ou 
aquela banda que eu tinha gravado. A 
produção era uma atividade secundária, 
eu trabalhava num escritório de 
distribuição de discos, mas com as quebras 
nas vendas veio alguma instabilidade e 
nesse momento decidi arriscar-me a 
produzir a tempo inteiro. E sinto-me 
muito sortudo por ser procurado para 
trabalhar na coisa que mais gosto de fazer. 
 

CONSEGUES VIVER DA PRODUÇÃO OU 
TENS OUTRA OCUPAÇÃO? 

 
Vivo exclusivamente da minha atividade 
enquanto músico e produtor. Nem 
sempre é fácil, mas ainda não me cansei e 

tento manter um bom espírito quando os 
tempos não são os mais fáceis. 
 

TENS CRITÉRIOS NA ACEITAÇÃO DOS 
TRABALHOS A PRODUZIR? 

 
Se sentir uma boa vibe com as pessoas, se 
sentir que sou capaz de dar uma boa 
contribuição, alinho e visto a camisola 
como se fosse a minha banda, mesmo 
quando estilisticamente o trabalho foge às 
minhas preferências pessoais. Gosto 
bastante de desafios e de nadar fora de pé. 
Nunca senti o apelo de me especializar 
num género específico, muito pelo 
contrário, a ideia de passar anos seguidos 
a repetir a mesma coisa aterroriza-me. 
Também tenho tido muita sorte com as 
pessoas que me contactam, é natural haver 
trabalhos mais ou menos entusiasmantes, 
mas nunca fiz nada a contragosto e é raro 
recusar trabalho. 
 

 
© Zé Paulo Fotos 

 
COMO É O TEU RELACIONAMENTO COM AS 

BANDAS QUE PRODUZES? 

 
Quando casei, 80 ou 90% dos meus 
convidados foram pessoas com quem 
trabalhei. Foi no estúdio, nas salas de 
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ensaios e nos concertos que conheci todas 
as minhas pessoas preferidas. Às vezes 
penso se não seria melhor ter uma relação 
estritamente profissional, mas 
rapidamente chego à conclusão de que 
caso assim fosse, as coisas perderiam a 
dinâmica que têm e deixariam de correr 
como correm. Criar um objeto artístico 
com outras pessoas apenas faz sentido 
para mim se houver cumplicidade. De 
outra forma é apenas uma impessoal 
prestação de serviços. 
 
TENS A NOÇÃO DE QUANTOS TRABALHOS 

JÁ PRODUZISTE? 

 
Se começasse hoje a postar uma capa por 
semana no Instagram, teria conteúdo para 
quatro anos e meio. 
 
 

A Lusitânia encontrou duzentas e trinta e nove 
capas de uma longa discografia na página de 

internet dos estúdios Pentagon. 

 
 

QUAL A BANDA QUE TE DEU MAIS GOZO 
PRODUZIR? 

 
Essa é aquela pergunta que eu não gosto de 
responder porque é como perguntar a um 
pai qual é o filho preferido. É também 
injusto para as pessoas com quem trabalho 
ficarem a saber que, apesar de todo o 
amor, não são os favoritos. Um artista já é 
escrutinado o suficiente no seu percurso 
diário, não necessita desta crueldade 
adicional. Posso, no entanto, dizer que me 
dá mais gozo quando as canções chegam 
num formato mais cru. Quando vem tudo 

muito composto é menos divertido, 
limito-me a montar um puzzle. Gosto 
mais de intervir na construção das peças, 
estrutura, direção artística e parte 
conceptual. 
 
TENS ALGUM EPISÓDIO PARTICULAR QUE 

QUEIRAS PARTILHAR? 

 
Normalmente nunca me encontro com os 
músicos no estúdio. Gosto sempre de me 
sentar primeiro com um café à frente, 
nem que seja por 10 minutos, para dizer 
olá, perguntar como vão as coisas, fazer 
um balanço do trabalho realizado e 
planear as tarefas seguintes. Detesto 
quando tenho de começar a fazer as coisas 
a frio. Sinto-me usado, tipo engate 
manhoso no Tinder. Um dia chega-me um 
vocalista para a primeira sessão de vozes. 
Não é o primeiro trabalho que faço com 
ele, mas desta vez há um bloqueio criativo: 
pressão profissional, pressão académica, a 
namorada deixou-o, enfim cabeça 
completamente na merda, e que por 
motivos de sigilo profissional entre 
produtor e paciente não vou revelar 
identidades. O disco que estamos a fazer é 
conceptual e há alguma rigidez formal que 
tem de ser respeitada. São cinco ou seis da 
tarde, pedimos um café, começamos a 
falar da vida, das mulheres, do amor e da 
morte. Anoitece, está calor, pedimos 
canecas e ficamos para jantar, pela hora da 
sobremesa conseguimos descobrir um 
interessante paralelismo entre o arco da 
personagem principal e tudo aquilo que 
temos estado a falar. Pedimos cafés e 
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digestivos e começamos a desenhar um 
plano, o nó desenlaça-se, o álbum começa 
a fazer sentido e torna-se quase patético 
como tudo afinal era tão simples e sempre 
esteve à nossa frente. São onze da noite, já 
é tarde para ir para o estúdio, pedimos 
mais duas canecas e reagendamos a sessão. 
No dia seguinte gravámos metade do 
álbum. Moral da história: uma das minhas 
sessões de estúdio mais produtivas e 
eficientes de sempre aconteceu na 
esplanada de um restaurante indiano. 
 

QUANDO SE FALA DE ROCK E METAL 
COMO FORMA DE CULTURA, QUAL A TUA 

PRIMEIRA REAÇÃO? 

 
São expressões da cultura popular tão 
válidas como outras quaisquer, por acaso 
são as minhas preferidas e aquelas com as 
quais cresci e aprendi imensas coisas. Foi 
o tema One dos Metallica que me formou 
a opinião sobre a eutanásia quando era 
adolescente. Foi a Fight Fire With Fire 
que me formou a opinião sobre a absoluta 
inutilidade do discurso de ódio. Olhando 
para trás, vejo Hetfield como um 
respeitável cantor popular que capturou 
bem o seu zeitgeist, contou histórias 
apelando ao sentido crítico, passou 

informação, ainda por cima recorrendo a 
riffs de guitarra do outro mundo. É tipo 
Dylan, mas mais zangado, menos um 
nobel e muito mais yeah. 
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS 

NOSSOS LEITORES? 

 
Com este calor, hidratem-se, não se 
esqueçam de protetor solar e de óculos 
com filtro UV, coloquem bem a máscara, 
pratiquem o distanciamento social, lavem 
as mãos, nunca descurem a vossa higiene 
íntima, tratem bem as vossas mães e os 
vossos pais, não se zanguem no trânsito, 
não abusem das gorduras saturadas nem 
das bebidas alcoólicas, se quiserem deixar 
de fumar, fazem muito bem, tratem bem 
os animais, sejam tolerantes, respeitem o 
próximo, não tomem a parte pelo todo e 
não façam julgamentos precipitados, 
acreditem no método científico porque é 
o único sistema de conhecimento, mesmo 
com as suas limitações, integralmente à 
prova de bullshit, verifiquem sempre as 
vossas fontes antes de postar cenas 
bombásticas nas redes sociais, façam like, 
liguem as notificações e sigam-me para 
mais dicas úteis para a vida em particular, 
a existência em geral, etc. 

 
 
 
WWW.THEPENTAGONAUDIO.COM 

 
 
  

www.thepentagonaudio.com
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M A N U E L   F E R N A N D E S 

 

 

Manuel Fernandes é o rosto da Bunker 
Store no Porto, loja de discos, literalmente 
e merchandise. 
 

 
 

COMO NASCEU A BUNKER STORE? 

 
Os primórdios da loja remontam a 2013, 
quando tanto eu, Manuel Fernandes, e o 
meu anterior sócio Pedro José Branco, 
estávamos desempregados e sem 
perspetivas profissionais à vista. Como se 
costuma dizer resolvi dar um murro na 
mesa, procurar uma solução, ser 
empreendedor e criar o meu próprio 

emprego. E nada melhor do que se 
trabalhar com aquilo que se gosta mais, a 
música, e daí a ideia de ter uma loja física 
de discos. Nunca tinha estado ligado à 
música, nem enquanto instrumentista, 
compositor, promotor, escritor ou ligado a 
qualquer tipo de negócio, mas a paixão 
pela música e pelos concertos, era a razão 
principal para enveredar pela loja. Lancei 
o desafio ao Pedro, que partilhava da 
mesma paixão, e pelo lado dele já vendia 
alguma coisa online, e este aceitou e 
tratamos de avançar com o projeto. 
 
Desde o início que queria montar um 
negócio estruturado, daí ter optado logo 
por criar uma empresa, cumprindo todos 
os requisitos legais, ao nível da 
contabilidade, faturação e segurança 
social. Após esse passo legal, iniciamos a 
busca pelo espaço físico em si, e depois de 
considerar várias alternativas, encontrei a 
loja ideal, com uma localização geográfica 
excelente, mesmo no coração da baixa 
portuense, e onde ainda hoje se encontra a 
Bunker. A primeira experiência de vendas 
concreta foi no festival Steel Warrior’s 
Rebellion em Barroselas em 2014, tendo a 
loja aberto oficialmente a 3 de maio desse 
mesmo ano. 
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O QUE SE PODE ESPERAR QUANDO SE 
ENTRA NA LOJA? 

 
A Bunker Store é uma loja tradicional e 
independente, e muito mais do que uma 
loja, como eu costumo dizer é uma casa de 
amigos e de melómanos. A loja prima por 
receber bem os clientes, os amigos, os 
músicos e todos os amantes de música. A 
paixão pela música é patente tanto a nível 
físico, pela presença de uma quantidade 
grande de raridades, especialmente em 
vinil, expostas na loja, como também pela 
decoração da mesma, e do intercâmbio 
entre quem cá trabalha e quem nos visita. 
A loja cumpre esse lado social de 
aproximar os vários intervenientes na 
música, entre os fãs, os músicos, os 
promotores e demais profissionais. Fala-
se, mostra-se, ouve-se e respira-se música. 
Tanto ao nível do dia-a-dia, como mais 
especialmente quando são organizados os 
Meet & Greet com bandas nacionais e 
estrangeiras, o que já se tornou uma 
imagem de marca da loja. 
 

 
 
Dar um lado mais pessoal, personalizado e 
humano à experiência da compra de um 
disco, é o que torna única a vinda a uma 
loja física como a Bunker. 

Completamente diferente da compra 
online que é impessoal, não se conhece o 
interlocutor, salvo exceções, e pode 
revelar-se menos positiva, quando por 
exemplo não vemos o estado de um disco 
usado. 
 
Além da parte do negócio, que é 
importante para a sustentabilidade e 
continuidade da loja, tentamos ir de 
encontro ao que os clientes procuram e 
não só. A loja é mais dedicada ao heavy 
metal, nas suas mais variadas vertentes, 
mas não se cinge apenas a esse género 
musical, mas procura também ser eclética 
na oferta, como por exemplo, no Rock, no 
gótico, no experimental, no alternativo, 
no indie, tendo também um pequeno 
stock de outros géneros como a clássica, o 
fado, os blues, já que a loja dada a sua 
centralidade é visitada também por 
turistas que procuram também essas 
alternativas. Mas o heavy metal ocupa 
80%, ou mais, da oferta existente. 
 

VADE RETRO DIGITAL! FALA-NOS UM 
POUCO DA VOSSA FILOSOFIA. 

 
A loja surgiu inicialmente com o objetivo 
de se dedicar e vender exclusivamente 
formatos analógicos, fosse pela nossa 
paixão por esses formatos, como pelo 
objetivo de criar algo diferenciado e de 
nos afastarmos do modelo de negócio das 
demais lojas e grandes cadeias de 
distribuição. Daí o mote Vade Retro 
Digital. Ao longo de anos ou décadas, 
vimos a evolução do mercado musical de 
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uma forma nada positiva, na nossa 
opinião, pela gradual substituição do vinil 
e das cassetes, como formato privilegiado, 
para os discos compactos inicialmente, e 
pelos formatos digitais incorpóreos à 
posteriori. Obviamente todos os formatos 
são válidos, porque o mais importante é e 
será sempre a música, e são mesmo 
complementares. A tecnologia e os 
formatos digitais até permitem conhecer 
mais música e partilhá-la. Mas nada como 
ter um objeto físico nas nossas mãos. Algo 
com o qual podemos desenvolver uma 
relação emocional, não apenas de posse, 
mas que ouvimos, manuseamos, tocamos, 
vemos, cheiramos e colecionamos. E a esse 
nível os formatos analógicos são 
imbatíveis. Ao longo dos anos tanto o vinil 
como as cassetes quase que 
desapareceram, mas temos visto 
felizmente um ressurgimento incrível dos 
mesmos, tanto ao nível de vendas como de 
colecionismo. A Bunker faz a sua parte, e 
sempre que possível disponibiliza 
preferencialmente os formatos 
analógicos. A título de curiosidade, a 
venda do formato cassete tem crescido 
exponencialmente nos últimos tempos, ao 
ponto de, quantitativamente, a venda 
desse formato representar mais de 10% das 
vendas totais na loja. 
 
Todavia, desde o princípio da loja e por 
uma questão de sustentabilidade, tivemos 
de adicionar os discos compactos à nossa 
oferta, porque este ainda tem sido e 
continua a ser o formato mais procurado e 

o mais prático. E também porque nos 
últimos anos os aparelhos de leitura de 
vinil e cassetes escasseavam, mas o 
mercado também já está a corrigir essa 
falha. 
 

 
 
É FÁCIL GERIR UMA LOJA DESTE GÉNERO? 

QUERES PARTILHAR ALGUM EPISÓDIO 
INTERESSANTE? 

 
Não é nada fácil, primeiro porque 
também é um negócio, com uma estrutura 
legal e comercial criada, e com muitas 
responsabilidades e com muitos impostos 
para pagar, tal como já abordado. A 
pergunta é pertinente, e realmente há uma 
gestão e uma série de obrigações que 
ultrapassa a mera venda de discos. A maior 
parte das pessoas poderá pensar que isto é 
um mar de rosas e que se está todo o dia a 
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ouvir música e à espera que os clientes 
cheguem para comprar discos, mas não é 
bem assim. Há todo um trabalho que não 
se vê, da parte administrativa e comercial 
que é preciso desenvolver. E que toma 
muito do meu tempo, regra geral estou 
aqui seis dias por semana, das 8h às 22h. 
Ainda para mais no meu caso, uma vez que 
o Pedro, há mais de dois anos e por razões 
particulares, optou para rumar a Lisboa 
para novas opções pessoais e 
profissionais, e eu assumi sozinho o leme 
da Bunker. Atualmente todas as facetas da 
loja passam por mim, e como eu costumo 
dizer a brincar sou o CEO, CFO, Chefe de 
Vendas, Chefe de Compras, mas também 
sou o empregado de armazém e de 
limpeza, decorador e ainda me sobra 
tempo para ser o Relações Públicas. 
 
Mas não trocava este trabalho por 
nenhum outro, apesar de todos os 
sacrifícios pessoais e financeiros que 
tenho de fazer, mas faço o que gosto e não 
há dinheiro que pague isso. 
 
Ter a loja física também não é fácil por 
todas as despesas inerentes, renda, 
licenças, contabilidade, programa de 
faturação, segurança social, luz, IVA, e 
por aí fora, ainda para mais face à 
concorrência, muitas vezes não muito leal 
e desigual, de quem vende na internet. 
Muitas vezes os vendedores que apenas 
estão atrás de um computador dão cabo do 
mercado, mas é a lei da oferta e da procura. 
E daí eu pensar que as lojas como a Bunker 

ainda têm uma importância mais 
acrescida, já que disponibilizam os discos, 
mas têm uma cara, tem uma estrutura, um 
espaço físico, uma interação, uma 
credibilidade no relacionamento com os 
clientes. A Bunker não tem site próprio, 
mas utiliza a plataforma de venda Discogs 
e as redes sociais como o Facebook para 
ser global, sendo uma forma de chegar e 
interagir com os clientes à distância, e que 
não nos podem visitar fisicamente. 
 

 
 
Outra particularidade da Bunker, é que 
desde o início optou também por estar 
presente em vários festivais e concertos, 
ou seja, ir em digressão e ter uma banca de 
venda por esse país fora e no estrangeiro 
também, nomeadamente Espanha e 
França. Nestes últimos seis anos foram 
mais de cento e vinte presenças 
confirmadas, o que permitiu uma 
promoção e divulgação do nome Bunker, 
e interagir diretamente com os clientes, 
amigos e músicos. Reitero também uma 
característica especial da Bunker ao 
organizar muitos encontros, os Meet & 
Greet, com muitas bandas nacionais e 
algumas internacionais. Recordo com 
especial carinho, e sem desprimor para os 
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demais, a presença do Mark Shelton e dos 
restantes elementos dos Manilla Road na 
loja. Esses momentos especiais ficam 
marcados e tornam também a Bunker o 
que é, uma casa de amigos e melómanos. 
 

TRABALHAS EXCLUSIVAMENTE COM 
EDITORAS OU QUALQUER BANDA PODE 

CONTACTAR A LOJA? 

 
Tentamos ter vários parceiros comerciais, 
para ter a maior oferta possível para os 
clientes. Apesar do fundo de maneio da 
Bunker ser ainda reduzido, já 
conseguimos trabalhar com algumas 
editoras internacionais e nacionais, com 
distribuidores oficiais e diretamente com 
as bandas. Uma das características que 
distingue a Bunker também é o apoio à 
cena nacional, tentamos dar o máximo 
destaque possível aos lançamentos 
nacionais, e ter uma oferta apetecível dos 
mesmos. Fazemos muitas publicações 
específicas nesse sentido, e 
independentemente da importância, 
visibilidade e do género tentamos dá-las a 
conhecer aos nossos clientes. Nesse aspeto 
as bandas e as editoras mais underground 
costumam ter um destaque especial, ainda 
mais se editarem em formato analógico. A 
Bunker também desenvolve um trabalho 
paralelo de compra de usados, seja em lote 
de outras proveniências, seja a 
particulares, que por algum motivo se 
querem desfazer de parte ou da totalidade 
das suas coleções. Há uma procura 
também por raridades e edições especiais 
para as poder disponibilizar aos clientes. É 
uma forma de também marcar a diferença 

em relação aos produtos de outros pontos 
de venda, nomeadamente nas lojas online. 
 

 
 

QUANDO SE FALA EM ROCK E METAL 
COMO FORMA DE CULTURA, QUAL A TUA 

PRIMEIRA REAÇÃO? 

 
Eu sou suspeito enquanto vendedor, mas 
dou a resposta em termos pessoais. Não 
consigo viver sem música, é das coisas 
mais importantes da (minha) vida, e como 
tal, também sou comprador e 
colecionador. Tento apoiar dentro das 
minhas possibilidades, as bandas, as 
editoras e vou aos concertos e aos 
festivais, também enquanto fã. A música é 
Cultura e é Arte, e é isso que nos preenche 
enquanto seres humanos e nos torna mais 
felizes. 
 
A um nível mais pragmático e enquanto 
vendedor, posso apontar o lado negativo 
de a Música no nosso país não ser 
considerada Cultura, pelo menos em 
termos fiscais, e continue a ser taxada a 
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23% de IVA. A literatura e outros setores 
culturais são taxados a 6%, enquanto que a 
Música é taxada à taxa máxima, algo que 
devia ser rapidamente alterado pelas 
nossas autoridades. O setor debate-se com 
muitas dificuldades, e esta redução seria 
importante para minimizar o problema, e 
dar-lhe um pouco mais de vitalidade. Os 
consumidores e os agentes comerciais 
iriam beneficiar com essa medida. 
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS 

NOSSOS LEITORES? 

 
Agradecer a paciência de terem lido até ao 
fim as minhas respostas, e mais 
importante de tudo que continuem a 

apoiar iniciativas e projetos físicos como a 
revista Lusitânia, que fazem toda a 
diferença. Tal como já dito, nada como ter 
algo palpável nas nossas mãos, a 
experiência de leitura é completamente 
diferente. 
 
De igual modo, apoiem as bandas, as 
editoras e as lojas físicas tradicionais, 
comprando discos, merchandising e indo 
aos festivais. É com o contributo de todos 
que a cena prospera e a música sobrevive. 
Para finalizar, agradecer à Lusitânia o 
convite e a oportunidade de partilhar as 
minhas respostas. 
 

 
 
 
WWW.FACEBOOK.COM/BUNKERSTOREPT/ 
WWW.DISCOGS.COM/SELLER/PERANGUSTAADAUGUSTA/PROFILE 

 

 

 

 

VERSÃO IMPRESSA 

ASSINATURAS 
FORMATO A5 PAPEL COUCHÉ 135g 

20,00€ / 12 Números 

Envie o seu nome completo e morada para: 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 

  

https://www.facebook.com/Bunkerstorept/
https://www.discogs.com/seller/PerAngustaAdAugusta/profile
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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P E D R O   C A R V A L H O 

 
 

Pedro Carvalho é o responsável pelo Via 
Nocturna, programa de rádio desde 1988, 
e desde de 2007 também em web zine, que 
visa promover e divulgar música e artistas 
nos vários estilos e géneros. O programa 
de rádio é transmitido às quintas-feiras às 
21h00 na Rádio Riba Távora (90,5MHz) 
de Moimenta da Beira em Viseu. 
 

 
 
COMO NASCEU O VIA NOCTURNA? SEMPRE 
QUISESTE TER UM PROGRAMA DE RÁDIO? 

 
Bom, antes de mais é importante referir 
que o programa de rádio, na altura, 
começou como Profetas do Metal e só 
mais tarde, a seguir ao ano 2000, surge o 
nome Via Nocturna inspirado no tema 
com o mesmo nome dos Therion. E sim, 
desde jovem que ouvia essas lendas da 
rádio que eram o António Sérgio no 
Lança-Chamas e o Luís Filipe Barros no 
Rock em Stock, naquela altura em que 

ainda se ouvia boa música nas rádios! E 
pensava que um dia gostaria de fazer algo 
semelhante. Quando surge a febre das 
rádios pirata, no final dos anos 80, há 
alguém cá em Moimenta que se lembra de 
entrar nessa aventura. E eu aproveitei a 
boleia, apresentei um projeto e o 
programa começou. Na altura ia para o ar 
duas vezes por semana e tinha a 
companhia dessa estrela atual que é o 
Jaimão, na altura até muito mais metaleiro 
que eu. Gostei da experiência, acabei por 
fazer muitas mais coisas em rádio, desde 
entrevistas políticas, reportagens diversas 
e relatos de futebol das equipas da região. 
Claro que com a ida para a Universidade 
muitas das coisas ficaram para trás, mas o 
programa dedicado às sonoridades mais 
pesadas nunca foi abandonado. 
 

QUAIS SÃO OS TEUS CRITÉRIOS NA 
SELEÇÃO MUSICAL DO VIA NOCTURNA? 

 
Procuro abranger diversos estilos ou sub-
estilos diferentes e essa é uma tendência 
que se tem vindo a acentuar até com a 
abertura a outros géneros como o jazz ou 
blues e até já passei fado! Procuro, 
selecionar aquilo que, na minha opinião, 
tem qualidade, seja em que estilo for 
dando natural prioridade aos produtos 
dos nossos parceiros. Claro que o gosto 
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pessoal, quer meu, quer da equipa que me 
acompanha, também acaba por ter um 
certo peso. 
 
TENS A NOÇÃO DE QUANTOS PROJETOS E 

BANDAS JÁ PROMOVESTE? 

 
Não, nunca pensei nisso, mas certamente 
umas largas centenas, que se não promovi, 
pelo menos tentei ajudar a isso… 
 

 
 

QUAL O PROJETO/BANDA QUE TE DEU 
MAIS GOZO PROMOVER? 

 
Essa é difícil! Há tantos e por motivos tão 
diversos, que nem sei o que dizer. Há 
bandas que me deram gozo porque eram 
bandas das quais eu gostava muito; há 
outras que me deram gozo pela sua 
postura; há outras que me deram gozo 
porque acabámos por criar amizades… 
Mas o que me dá realmente gozo, é 
quando trabalho uma banda totalmente 
desconhecida, por vezes ainda sem nada 
gravado e depois, ao longo dos anos, vou 
acompanhando o seu crescimento, o 
lançamento de álbuns, e por aí fora… 
Agora, sem menosprezo por ninguém, 
claro que tem sempre um gosto especial 

quando se fazem entrevistas com nomes 
como David Defeis, Lanvall e Sabine 
Edelsbacher, Tom Angelripper, Oliver 
Hartmann ou Peavey Wagner, não é? Ou, 
no caso nacional nomes como Gimba, 
Alcoolémia, Morbid Death ou 
Thragedium… 
 
O QUE TE MOTIVOU À CRIAÇÃO DOS TOPS 

DO VIA NOCTURNA? 

 
Boa pergunta! Nada em particular até 
porque esses tops acabam por resultar do 
gosto pessoal meu e da equipa e, portanto, 
poderão ser sempre questionados. Mas 
não é isso que acontece em todos eles? Se 
calhar foi uma forma de enaltecer aqueles 
que, na nossa opinião, mais se destacaram 
num determinado ano e área. E o que é 
certo é que esses tops têm vindo a 
aumentar, também muito por influência 
da minha equipa que vai surgindo com 
novas ideias. Os prémios individuais, por 
exemplo foi ideia do Daniel e, 
normalmente, é ele que trata de tudo. E 
atendendo à receção que esses tops têm 
tido em termos de visualizações, parece 
que têm sido bem acolhidos, por isso será 
para manter. 
 

TENS ALGUM EPISÓDIO PARTICULAR DO 
VIA NOCTURNA QUE QUEIRAS 

PARTILHAR? 

 
Dos mais vulgares é receber telefonemas a 
pedirem-se para pôr este ou aquele disco, 
mas… de música pimba! Também 
aconteceu uma vez alguém ligar para o 
estúdio a dizer que a música da rádio era 
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muito barulhenta e se não havia hipótese 
de pôr outra coisa. E lembro-me uma 
emissão numa noite com uma trovoada 
fortíssima. A luz falhou e fiquei quase 
todo o programa às escuras, só com as 
luzinhas dos aparelhos que, claro, 
continuaram a funcionar com os 
acumuladores. 
 

QUANDO SE FALA EM ROCK E METAL 
COMO FORMA DE CULTURA, QUAL É A TUA 

PRIMEIRA REAÇÃO? 

 
Admitindo que cultura é um termo que 
pode ter um sentido bastante vasto, que 
vai desde simples manifestações artísticas 
até um vasto complexo que possa incluir 
conhecimento, crenças, arte, moral e até 
costumes, entre outras, a primeira reação 
que tenho é que, em definitivo, o Rock e o 
metal devem ser encarados como uma 
forma de cultura. Mesmo que orientada 
para um público minoritário, o Rock e o 
metal são uma forma de cultura ao 
contrário do que muitas vozes têm 
apregoado numa tentativa de denegrir e 
abafar, e muitas dessas vozes com 
responsabilidade sociais e de serviço 
público. 
 
Nesse sentido, provavelmente a primeira 
palavra que me vem à memória quando se 

fala de Rock e Metal em Portugal é 
injustiça. Injustiça porque as suas criações 
são verdadeiras manifestações artísticas, 
umas melhores, outras não tão boas, como 
acontece com qualquer tipo de arte, e, 
como tal, são parte da nossa cultura 
enquanto povo. E o que se percebe é que, 
na grande maioria das vezes, esses nossos 
artistas e criadores de momentos culturais 
únicos, são discriminados pela maior 
parte da comunicação social, pelo poder 
vigente e, até, por uma sociedade inculta. 
 
Assim, como pode uma sociedade, que 
manifestamente mostra a sua ausência de 
cultura, defender, desprezar, idolatrar ou 
simplesmente falar de uma cultura que 
desconhece de todo?  
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS 

NOSSOS LEITORES? 

 
Que ouçam muita música, que apoiem os 
seus movimentos preferidos, mas que 
respeitam todos os outros. Há espaço para 
todos e guerrinhas insignificantes não 
levam a lado nenhum. E, se puderem 
ouçam todas as 5ªas feiras, entre as 21 e as 
23 horas, a Rádio Riba Távora e Via 
Nocturna radio show ou acedam a 
WWW.VIANOCTURNA2000.BLOGSPOT.COM. 
Abraço! 

 
 
Rádio Riba Távora (Emissão Online):  
RADIOONLINE.COM.PT/RIBA-TAVORA-MOIMENTA-DA-BEIRA/ 
Via Nocturna: VIANOCTURNA2000.BLOGSPOT.COM/ 
  

http://www.vianocturna2000.blogspot.com/
https://radioonline.com.pt/riba-tavora-moimenta-da-beira/
http://vianocturna2000.blogspot.com/
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Mallevs Maleficarvm é o segundo álbum 
dos Dogma e é lançado dia 12. Estivemos à 
conversa com Gonçalo Nascimento e 
Miguel Sampaio, vocalista e baixista da 
banda, respetivamente. 
 

QUEM SÃO OS DOGMA? 

 
Miguel Sampaio: Tudo começou em 1996, 
com o Luís Possante e o Gonçalo 
Nascimento.  Havia muita vontade e 
poucos meios, e eles tiveram a ideia de 
fazer uma banda que conseguisse 
conciliar diferentes influências. Como o 
Gonçalo já tinha muito material escrito e 
era todo em português foi esse o caminho 
que se seguiu. Nem se pensou se seria o 
melhor veículo ou não, foi só o mais 
natural. 
 
Havia um pouco um consenso que o 
resultado seria algo que podíamos definir 
na generalidade como Gothic Doom 
Metal devido ao contraste das nossas 
influências musicais e principalmente às 
letras do Gonçalo e com a entrada da 
Isabel para a banda essa vertente mais 
gótica acabou por se evidenciar mais 
claramente. No início não conseguimos 
atingir um público muito vasto, mas 
tivemos boas críticas da parte de quem nos 
ouvia, o que nos deu força para continuar.  
 
Depois do lançamento da primeira demo a 
banda passou por diversas mudanças na 
formação o que levou ao lançamento dos 
dois EPs subsequentes, cada um deles 

retratando as metamorfoses que a banda 
atravessava na altura. Foi uma altura de 
muita experimentação e evolução, mas 
que deixava a banda cada vez mais longe 
do carisma e autenticidade dos temas da 
primeira demo. Em 2003 o projeto deixou 
de fazer sentido, precisamente porque 
estava já demasiado afastado da sua 
génese original e tinha-se tornado quase 
irreconhecível.  
 
O nosso regresso em 2014, foi por culpa 
minha, como eles costumam dizer. 
Contactei os antigos elementos da banda 
no sentido de gravarmos um álbum com 
os temas que tínhamos feito nos anos 
iniciais dos Dogma. Quando nos voltámos 
a juntar, sentimos que tínhamos 
condições para fazer mais do que isso e 
que realmente poderíamos regressar ao 
ativo. O nosso regresso passado tantos 
anos tem sido motivador, apesar de 
termos consciência que o panorama 
musical mudou, confirmámos que o lugar 
para os Dogma ainda existe e que o nosso 
projeto tem o seu espaço no quadro em 
que nos queremos inserir. 
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O QUE SE PODE ESPERAR DO MALLEVS 
MALEFICARVM? O QUE MUDA EM 

RELAÇÃO AO REDITUM? 

 
Gonçalo Nascimento: O Reditum foi o 
álbum que queríamos gravar para que os 
nossos primeiros temas renascessem. Foi 
gravado com o intuito de mostrar as 
músicas que caracterizaram a primeira 
fase da banda, com a sua génese ainda na 
década de 90, mas com uma sonoridade 
mais atual, uma produção moderna e com 
a qualidade que pretendíamos para este 
novo ciclo. 
 

 
 
O Mallevs Maleficarvm pretende ser a 
continuação natural do primeiro, 
acabando por se destacar por uma ligação 
entre os temas que o compõem, o que se 
opõe às histórias isoladas que eram 
abordadas no Reditum. 
 
 
 

COMO FOI O PROCESSO DE COMPOSIÇÃO E 
GRAVAÇÃO? 

 
GN: Acabou por ser um processo natural 
uma vez que fomos compondo os novos 
temas juntamente com a preparação para 
os concertos que iam surgindo. Íamos 
encaixando temas novos no nosso 
alinhamento para experimentar a reação 
do público e muitas ideias surgiram dessa 
interação que ajudaram a consolidar o 
resultado final. Podemos dizer que já 
tocámos quase todos os temas do Mallevs 
Maleficarvm ao vivo. Quando entrámos 
em estúdio já tínhamos uma ideia bastante 
bem definida sobre o que queríamos, 
ainda assim as nossas expectativas foram 
largamente superadas.  
 
O QUE SE PODE ESPERAR DEPOIS DE 12 DE 

SETEMBRO? 

 
GN: Recuperar o tempo perdido no 
primeiro semestre de 2020. Temos muita 
vontade de dar concertos com base no 
novo álbum, para já queremos desfrutar 
dele e ver para onde nos leva. 
 
MS: Para já o nosso objetivo é, como diz o 
Gonçalo, recuperar o tempo perdido, 
estamos sem atuar ao vivo quase há 9 
meses, voltar a pisar o palco, darmos 
concertos e levarmos o Mallevs 
Maleficarvm tão longe quanto nos seja 
possível. Entretanto, nos intervalos entre 
concertos, é irmos desenvolvendo o nosso 
trabalho de composição de novos temas e 
lançar um novo álbum, daqui a dois ou três 
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anos. Até lá estamos prontos para tocar 
onde nos quiserem. 
 

QUANDO SE FALA DE ROCK E DE METAL 
COMO FORMA DE CULTURA, QUAL A 

VOSSA PRIMEIRA REAÇÃO? 

 
GN: Naturalidade. Já existe um legado de 
décadas que foi deixado e existem bandas 
capazes e decididas a perpetuá-lo. Para 
mim só pode ser visto como Cultura. O 
Rock e o Metal enchem pavilhões e 
festivais e têm seguidores acérrimos em 
todas as partes do mundo. São géneros que 
dizem muito a muita gente e de certa 
forma ajudaram a moldar o mundo em 
que vivemos. Não se pode ignorá-los.  
 

QUEREM DEIXAR ALGUMA MENSAGEM 
AOS NOSSOS LEITORES? 

 
GN: Que a nossa depressão seja o vosso 
deleite. 
 
MS: Que apoiem o metal nacional. As 
bandas portuguesas em nada ficam atrás 

das estrangeiras. E desfrutem do nosso 
novo álbum. 
 

 
 
Dogma: 
Isabel Cristina - voz 
Gonçalo Nascimento - voz 
Luís Possante - guitarra 
João Pedro Ribeiro - guitarra  
Miguel Sampaio - baixo 
Luís Abreu - bateria 
 
Discografia: 
1997 Weltschmerz (demo) 
2000 Último Grito (ep) 
2002 Memorial à Obsessão pela Dor (ep) 
2017 Reditum (álbum) 
2020 Mallevs Maleficarvm (álbum) 
 
Contatos: 
DOGMAPTBAND@GMAIL.COM 
FACEBOOK.COM/DOGMAPT 
 

 

 

PUBLICIDADE 
REVISTA (Digital + Impressa) 

Contracapa 120,00€ / número 

Página inteira: 100,00€ / número 

Meia página: 50,00€ / número 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM  

mailto:dogmaptband@gmail.com
https://www.facebook.com/DogmaPt/
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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Os Left Sun lançam o seu segundo álbum, 
Tidal Flow, agora no dia 3 de setembro. 
Estivemos à conversa, com o devido 
distanciamento social, com Flávio Silva, 
guitarrista e vocalista da banda. 
 

QUEM SÃO OS LEFT SUN? 

 
Left Sun é um projeto iniciado por mim e 
pelo Artur Jorge, baterista da banda. 
Começando a deambular ideias já em 
2014, a realidade é que só a partir de 
meados de 2015 é que concretizamos a 
composição daquele que viria a ser o nosso 
disco homónimo de estreia, disco este, 
que viu a luz do dia em 2016 pela editora 
Ethereal Sound Works. 
 

QUAL A EVOLUÇÃO DE TIDAL FLOW EM 
RELAÇÃO AO VOSSO PRIMEIRO ÁLBUM? 

 
Sem dúvida que o processo de evolução de 
um disco para o outro foi enorme. Se no 
primeiro disco para além de haver alguma 
influência sonora dos nossos projetos 
anteriores, o que é algo natural, existia 
também uma certa ansiedade em colocar 
em prática tudo aquilo que havíamos 
produzido e de uma forma algo rápida. 
Quanto ao Tidal Flow, quisemos 
amadurecer muito bem todas as ideias, 
tentando evitar certas sonoridades e 
transmitir uma componente muito mais 
ambiental aos novos temas. Para isso o 
recurso a certas ambiências de teclados foi 
quase obrigatório, mas tentando não 
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perder a componente dark, Rock e forte 
que as guitarras lhe conferem. Esse não é 
um equilíbrio fácil de conseguir, mais 
ainda quando queres continuar a conferir 
um certo grau vintage ao som que muito 
caracteriza o primeiro disco. 
 

 
 
COMO FOI O PROCESSO DE COMPOSIÇÃO E 

GRAVAÇÃO? 

 
O processo de composição do novo disco 
foi em muito idêntico ao do disco 
anterior. A realidade é que nunca tive 
grande dificuldade em compor material 
novo, então o processo normalmente 
envolve um certo brainstorming da minha 
parte, criando temas com estruturas mais 
ou menos completas, depois partilho com 
os membros da banda e em conjunto 
produzimos o melhor possível todo o 
material daí resultante. Quanto ao 
processo de gravação, tendo a facilidade 
de ter um estúdio em casa, tudo se torna 
muito fácil. Basicamente, foi tudo 

gravado, misturado e masterizado no meu 
estúdio.  
 

QUANDO SE FALA DE ROCK E DE METAL 
COMO FORMA DE CULTURA, QUAL A TUA 

PRIMEIRA REAÇÃO? 

 
Bom, numa altura em que se fala de forma 
tão controversa sobre a cultura em 
Portugal, principalmente no que aos seus 
dirigentes máximos diz respeito, parece 
quase surreal falar de cultura, mas ainda 
assim... Diz-se e bem, que a cultura é a 
identidade de um povo, de uma 
comunidade, logo quem é apreciador de 
Rock e de Metal sabe bem o que o 
sentimento de comunidade significa. 
Muitas vezes nos vemos marginalizados 
só porque apreciamos mais um estilo de 
música, muitas vezes nos vemos privados 
de certos eventos só porque sim, mas 
ainda assim não desistimos, continuamos 
a acreditar e a produzir o melhor que 
sabemos. Gostaria muito de ver certas 
mentalidades mudarem no nosso país e 
que se adota uma mentalidade mais de 
acordo com o que vemos no norte da 
Europa. 
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS 

NOSSOS LEITORES? 

 
Aos leitores da Lusitânia, gostaria de lhes 
endereçar votos de muita força para os 
tempos que atravessamos e que se 
avizinham. Nós partilhamos do mesmo 
sentimento, estamos em pulgas para 
apresentar ao vivo o nosso novo trabalho e 
esperamos surpreender quando o mesmo 
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for possível! Sempre pautei a minha 
paixão por este estilo sem grandes 
complexos, mas tal como no passado em 
outros projetos e agora com Left Sun, 
gostaria que nos pudessem considerar no 
futuro, como uma espécie de porta 
estandarte daquilo que de bom se produz 
no nosso país. Nós não desistimos, antes 
resistimos, tal como todos vocês. Bem-
haja, Flávio. 
 

 
 
Left Sun: 
Flávio Silva - voz e guitarras 
Miguel Andrade - guitarra e teclados 
Artur Senhor - baixo 
Artur Jorge - bateria 
 
Discografia: 
2016 Blaze / Concealed Needs (single) 
2016 Left Sun (álbum) 
2020 Devotional (single) 
2020 Tidal Flow (álbum) 
 
Contatos: 
LEFTSUNOFFICIAL@GMAIL.COM 
FACEBOOK.COM/LEFTSUNOFFICIAL 

 
 

 
Rainy Days Factory 
Ode to Persistence 

 
Hourswill 

Afterhours 

 
Left Sun 

Tidal Flow 

 
Dogma 

Mallevs Maleficarvm 
 

ETHEREALSOUNDWORKS.COM 

  

mailto:leftsunofficial@gmail.com
https://www.facebook.com/LeftSunOfficial/
http://www.etherealsoundworks.com/
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VA IAPRA IA  
 
O segundo trabalho longa duração de 
Vaiapraia, 100% Carisma, chegou em 
junho de 2020, pela Maternidade/Tons 
To Tell. Sucede a 1755, editado no 
primeiro de novembro de 2016, mas não se 
pode dizer que seja a segunda réplica do 
terramoto sadino pois pelo meio há a 
edição de Amor Duro, em formato digital 
e cassete, e também a participação com 
PZ, Rui Antunes e Violeta Azevedo na 
criação da música original para o 
espetáculo Could Be Worse: The Musical 
da Cão Solteiro & André Godinho. 
 
100% Carisma chega em plena pandemia 
de COVID 19, com os constrangimentos 
do confinamento a impedir a divulgação 
esperada no que toca a concertos, mas é 

facilmente encontrado para escuta nas 
principais plataformas digitais e está bem 
representado por quatro telediscos 
originais no Canal do Youtube da 
Maternidade Music. Lá também se podem 
ver e ouvir temas anteriores ao lançado 
agora. 
 
Ao correr as dezasseis faixas percebemos 
que Rodrigo Araújo, mais conhecido 
como Rodrigo Vaiapraia, deixou cair a 
segunda dinastia das Rainhas do Baile 
apenas nas designações de capa, porque 
continua muito bem acompanhado no 
feminino por Ana Farinha na bateria e 
Francisca Ribeiro na guitarra, para além 
de mais meninas que se juntam a elas nos 
coros, presentes em quase todas as 
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canções. O baixo está a cargo de Daniel 
Fonseca. Adriano Cintra é o homem 
encarregue da produção e mistura e Luís 
Severo tomou conta da gravação nos 
estúdios da Cuca Monga. Na faixa 2003 
há a participação especial de Lora Logic, 
das X-Ray Spex, que dispensam 
apresentações para os conhecedores do 
punk rock britânico e o tema Interlúdio do 
Salmão é uma parceria com o músico João 
Abelaira Nascimento. 
 

 
 
Este trabalho não é tão cru quanto o 
anterior, nem tem o tom lo-fi das demos 
caseiras, mas não são os arranjos de 
gravação que lhe tiram a alma punk rock. 
Desta vez há temas aparentemente mais 
calmos, a spoken word de Talheres a Jeito, 
ou a letra cinematográfica do tema Quem 
Queimou o Evangelho Apócrifo das 
Bichas, ou mesmo a já referida Interlúdio 
do Salmão. Rodrigo tem uma das 
melhores vozes do panorama nacional dos 

últimos anos, à qual se junta uma 
prestação em palco das mais arrojadas. 
Vaiapraia é festa punk, é saltar para o 
mosh pit a gritar “É na casa do pecado, 
onde sempre vou!”, “E o poder também é 
meu!” ou “Fogo Fera à minha espera!” e 
deixar ali toda a energia má, não fosse este 
público geração telemóvel, tão bem 
caracterizado na canção Pose de Neuza. 
Para quem só agora conhece há o primeiro 
choque das letras queer. Pelo meu lado não 
interessa saber se é persona ou não. Está 
em causa o que se ouve, o que se dança e o 
que se sente e aí Vaiapraia joga cartas bem 
universais e da condição humana, com 
tiradas que vêm das entranhas: “aquece 
outra vez a malga de mágoa, atira-te outra 
vez para poços sem água” como diz ele em 
Comidas do Infinito, quem nunca? Neste 
trabalho há o fecho perfeito com o chavão 
de É Que À Noite: “Eu sou o que eu 
sonho, eu sou o que eu sonhei. Eu faço o 
que eu posso, o que eu não posso é o que 
eu serei.” 

 
Vaiapraia veste-se de uma energia que é só 
para alguns. Lembra-me os Mão Morta do 
Oub’Lá, ou os concertos da Ondina com 
The Great Lesbian Show. Há laivos de 
Pixies, talvez me cheguem pelas várias 
vozes do Rodrigo ou pelos coros e pela 
linha do baixo. É bom haver uma 
descontinuidade no horizonte local. O 
Rock’n’Roll faz-se de mudança, de relato 
social e de irreverência! Long live! 

 --- SN 
 



ANO I, NÚMERO 1, SETEMBRO 2020  
 

 
 
  

https://www.facebook.com/ragingplanet/
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EXÓRDIOS 
 
 

HERDEIROS DO FUTURO 

 
Tratando-se de uma primeira crónica vale 
a pena começar por esclarecer que tudo o 
que vier a surgir neste espaço será sempre 
fiel à ideia daquilo de que é suposto um 
exórdio se ocupar. Ou seja, o de dar 
apenas, e de um modo preliminar, a ideia 
geral de algum assunto a tratar. Enquanto 
recurso retórico, isto adequa-se aos meus 
intentos de escrita por três ordens de 
razão: o espaço de uma coluna é 
objectivamente insuficiente para 
quaisquer desenvolvimentos 
substantivos; seria presunçoso assumir o 
papel de um escriba sapiente num espaço 
que é de partilha de impressões; por fim, 
os leitores terão formas próprias e 
diversas (talvez até mais credíveis e 
sofisticadas) de expandir os temas em 
função dos seus conhecimentos e 
realidades próprias. 
 
Para o assunto em causa, é difícil escapar à 
constatação óbvia de que, pelo calendário 
do mundo pré-Covid, estaríamos agora na 
ebulição típica de quem procura fazer os 
melhores vaticínios numa fase de rentrée 
musical. Setembro, portanto, como o mês 
em que se ensaia o arranque de uma nova 
fase de actividade editorial, o período em 
que se apresentam novos trunfos no 
mercado, tanto de artistas/bandas 
consagrados/as como emergentes; o 

momento em que no rescaldo das 
actividades festivaleiras do Verão se põe o 
circuito da música ao vivo novamente a 
mexer; ou até a altura do ano em que já se 
vão arriscando os primeiros balanços dos 
altos e baixos de um ano de actividade que, 
na esfera da música pesada, tem sido, 
como sabemos, crescentemente fértil e 
intenso. A rentrée é, em suma, um novo 
ciclo de um ecossistema complexo que 
insufla expectativas, entusiasmos e 
apostas várias junto dos diversos 
protagonistas e intervenientes deste meio, 
editoras, promotores, agentes, salas de 
espectáculos, músicos, bandas, técnicos, 
imprensa especializada, etc., etc., até ao 
público em geral. 
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Neste Setembro, contudo, de que rentrée 
falamos, se é que podemos falar em 
alguma? A ideia de um ciclo regular, com 
as suas etapas e manifestações previsíveis, 
foi inclementemente estilhaçada. Fomos 
forçados a entrar numa espécie de vácuo 
absoluto por não podermos dispor de 
coordenadas concretas. Estamos órfãos de 
horizontes, de certezas e, por vezes até, de 
uma esperança plausível, sobretudo 
quando alguns indícios, sempre incertos, 
claro está, nos levam a considerar que 
talvez ainda nem tenhamos chegado a 
meio da nossa queda para um abismo novo 
e sem nome. 
 

 
 
O cenário é desolador e inquietante, 
sobretudo para quem vive 
profissionalmente deste meio, mas ainda 
assim não acredito que daqui resulte o fim 
inexorável deste nosso pequeno 
ecossistema. Agora, claro que é 
absolutamente fútil e absurdo pensar num 
recomeço nos exactos termos a que 
estávamos habituados. Até podemos não 
prescindir da ideia de rentrée caso não 
estejamos virados para despender 

esforços na criação de um novo léxico, 
mas teremos, no mínimo, de assumir que 
a ideia de recomeço incorpora um desafio 
titânico. Tudo tem de ser repensado, e 
talvez até reinventado, na medida em que 
as circunstâncias actuais ultrapassam-nos 
de uma maneira tão inusitada que a 
viabilidade de qualquer tentativa de 
replicar a lógica das coisas tal como as 
conhecíamos fica completamente 
pulverizada. 
 
Não obstante, creio que é razoável 
conjecturar que mesmo na mais atroz 
adversidade é possível esperar uma 
metamorfose minimamente funcional 
que resgate o circuito da música pesada do 
seu simples ocaso. E na lógica impressiva 
do palpite, arriscaria dizer que tal poderá 
ocorrer em dois planos gerais. 
 
No plano mais pragmático da economia 
desta indústria, mesmo na nossa pequena 
escala, alguma reinvenção será operada, 
algo no universo do online já o vai 
prenunciando, porque sempre que 
falamos de mercado, qualquer que seja, há 
sempre quem vislumbre e explore novas 
oportunidades de negócio, novas 
possibilidades e circuitos. Para o bem e 
para o mal, esse é um dos predicados do 
nosso sistema económico. Farejar e criar 
necessidades e possibilidades de ganho, 
mesmo que à custa de assimetrias e 
precariedades indignas. Por isso, 
certamente que não deixarão de ser 
forjadas as alternativas necessárias para 
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que, em termos práticos, o circuito volte a 
operar, mesmo que sob outras lógicas e 
equilíbrios. Se melhores ou piores…. a ver 
vamos. 
 
No plano mais idealista da criação 
artística, parece muito plausível admitir 
que a implosão a que fomos sujeitos em 
tantas esferas da nossa vida se constituirá 
como o húmus de onde germinarão novas 
ideias, expressões e sensibilidades 
estéticas. Claro que só o tempo dirá se tal 
acontecerá de uma maneira mais 
torrencial e fértil ou apenas fugidia e 
discreta, mas a arte como veículo das 
nossas inquietações mais urgentes não 
cessará de ser, como sempre foi, um 
veículo para projectar as obstinações 
subjectivas, políticas, filosóficas, etc. De 
repente ficámos, sem o pedir, com 
matéria-prima em abundância para novas 

formas e conteúdos de expressão artística. 
É, por isso, de esperar mais, e não menos, 
erupções vulcânicas de música pesada e 
obscura. 
 
Claro que o futuro, como sempre, está em 
aberto, mas convém ter em mente que a 
sua configuração depende – e numa 
proporção que pode não ser nada 
despicienda – das nossas escolhas, 
posições e visões do amanhã. Seremos 
sempre herdeiros do que viermos a saber 
forjar a partir dos escombros sobre os 
quais nos encontramos a rastejar. Esta 
será, por consequência, a primeira rentrée 
de um ciclo novo que estamos agora, a 
custo e aos apalpões, a tentar esculpir. 

--- HR 
Nota da redação: O autor escreve segundo o antigo acordo 
ortográfico. 
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PERDIDOS NO SOTÃO 
BREVES REFLEXÕES SOBRE DISCOS  

 
 

 
Quarteto 1111 - Quarteto 1111 (©1970 EMI) 

 
José Cid - António Moniz Pereira 

Mário Rui Terra - Mário Artur da Silveira 

 
Escrever sobre discos sempre foi um 
exercício muito problemático para a 
minha pessoa e foi com considerável 
relutância que abri agora uma exceção ao 
aceitar este gentil convite da Lusitânia 
para este Perdidos no Sótão. O objetivo 
deste espaço será apenas o de partilhar 
uma opinião, baseada no meu gosto 
pessoal, sobre trabalhos musicais que 
foram editados ao longo do tempo por 
projetos portugueses, dentro da área do 
rock e derivados, e que na minha ótica 
poderiam ter tido uma maior relevância e 
destaque no panorama musical nacional. 
Escrito isto, peço desde já as minhas mais 
sinceras desculpas pelo excesso de 
palavras e tamanho deste primeiro texto. 

Ora bem, vamos iniciar isto escrevendo 
sobre o incontornável disco de estreia do 
Quarteto 1111, o autointitulado Quarteto 
1111. Um disco que em minha opinião é de 
especial importância na história da cena 
rock portuguesa, e que deveria ter tido um 
destaque maior do que aquele que teve no 
panorama musical, não o tendo porque as 
circunstâncias da altura não o permitiram. 
Viviam-se tempos de clausura, elitismo e 
sectarismo intelectual bacoco e opressivo 
o que, infelizmente e objetivamente, 
haveria de causar um dano irreversível e 
irrecuperável no desenvolvimento 
cultural, a nível musical e não só, de toda 
uma sociedade. Ao ser retirado do 
mercado pela censura três dias depois de 
ter sido posto à venda, em vez de ser 
enaltecido e promovido, acaba por deixar 
uma marca profunda naquilo que será 
todo o percurso e desenrolar da história do 
rock e restantes géneros derivados ao 
longo dos tempos no nosso território. 
Enfim, foi o que foi e é o que temos, agora. 
 
Falando da música em si, que foi para isso 
que aceitei este convite, estamos perante 
um trabalho perfeitamente 
contemporâneo da sua era e que em 
termos criativos está claramente inserido 
no espectro do que se fazia de melhor em 
termos de rock psicadélico oriundo de 
terras britânicas. Poderia ter sido colocado 
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em pé de igualdade com algumas edições 
da altura de coisas como Pink Floyd, 
Kinks, Beatles ou Procul Harum. Um 
caminho criativo, que aliás, já tinha sido 
começado a ser trilhado anos antes com a 
edição de uns quantos EP e singles que nos 
mostram o Quarteto 1111 dentro de uma 
onda musical muito definida e na qual, 
provavelmente, teriam tido outro 
percurso se estivesse estado fora de portas. 
Não destaco nenhum tema em particular 
deste disco por se tratar de um disco 
daqueles que vale a pena pela sua 
totalidade, pelo conceito da mensagem 
que transmite e pelo conteúdo da 
musicalidade que transporta. Figura aqui 
a performance de um tal de José Cid, que 
pelas palavras do próprio, quando 
confrontado com a pergunta sobre se 
concordava com o facto de Rui Veloso ser 
considerado o pai do rock português, se 
considerou a mãe do rock nacional. José 
Cid de quem se voltará a escrever mais à 
frente aqui nesta coluna numa das edições 
futuras da Lusitânia, pois o trajeto desta 
personagem e também do Quarteto ainda 
teriam mais um ou outro capítulo 
interessante e irrepetível na história do 
rock nacional. Bem hajam e até à próxima. 
--- JB 

Discografia adicional: 
Bruma Azul do Desejado (1973) 
com Frei Hermano da Câmara 
 
 
 
 
 
 
Onde Quando Como Porquê Cantamos 
Pessoas Vivas (1974) 
obra-ensaio de José Cid 
 
 
 
 
 

Singles e EP’s relevantes: 
A Lenda de El-Rei D. Sebastião (1967) 
 
 
 
 
 
 
 
Balada para D. Inês (1967) 
 
 
 
 
 
 
 
Nas Terras do Fim do Mundo (1969) 
 
 
 
 
 
 
Génese / Os Monstros Sagrados (1969) 

 
 
 
 

 
 
 

REVISTALUSITANIA.PT 
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EM NOME PRÓPRIO 
 
 

 
CAPÍTULO I: PRIMEIROS DIAS 

(BENEATH THE LIES) 

 
Os Secrecy nascem em Valongo em 2001 
quando os ex-Ignoto Deo (banda de rock 
gótico nascida em 1992) se unem ao 
vocalista Miguel Ribeiro (ex-My Fallen 
Angel). Por iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal de Valongo gravam e 
editam a sua primeira demo em CD. Cold 
as Ice e Secrecy são os temas escolhidos, e 
são gravados no estúdio Indústria do Rock 
em Penafiel, tendo Rodolfo Cardoso (ex-
WC Noise) como produtor. A banda 
adota o nome Secrecy, inspirado pelo 
tema homónimo. A banda estreia-se ao 
vivo no bar Societé Secret (Porto) 
reunindo uma enorme simpatia por parte 
dos presentes. 
 
Ainda em 2001, entra para a banda o 
teclista Jorge Oliveira trazendo novas 
sonoridades e reforçando a qualidade 
instrumental. São dedicados vários meses 
a compor novos temas e é dada uma forte 
aposta na sua consolidação. 
 
Entre junho e agosto de 2002 a banda 
efetua várias aparições ao vivo, sempre 
com uma excelente reação do público, 
destacando-se a chegada à final do 

concurso Tiro ao Rock, organizado pela 
Câmara Municipal de Gondomar onde se 
classificou em 3º. Lugar. No final de 2002 
entra para a banda o baterista Luíz 
Ferreira, substituindo Jorge Silva que se 
mostra indisponível para continuar 
reforçando a secção rítmica e 
contribuindo para um global 
enriquecimento das composições. A 
banda é selecionada para integrar a 
Colectânea de Bandas de Garagem da 
Coca-Cola, gravando o tema Falling. A 
banda alcança um excelente 2º lugar no 
Concurso Unplugged 2002 e atua no 
Outubro Negro organizado pela loja 
FNAC Chiado em Lisboa. 
 
Em 2003 os Secrecy são considerados pelo 
programa de rádio Santos da Casa (RUC) 
como a esperança para o ano de 2003, 
devido à excelente posição no Top 13 das 
melhores músicas com o tema Cold as Ice. 
A banda afirma-se no panorama 
Darkwave Português atuando como 
banda de suporte a Inkubus Sukkubus 
(UK) e Sanguis et Cinis (CH). Ainda em 
2003, a banda assina contrato com a 
Ethereal Sound Works e entra em estúdio 
para a gravação do seu álbum de estreia. 
 
Beneath the Lies é lançado em Dezembro 
de 2004 gravado nos estúdios Rec n´Roll 
com produção de Luís Barros (Tarântula) 
e masterização de Tommy Newton (DE). 
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O álbum recolhe ótimas críticas tanto a 
nível nacional como internacional. Ainda 
nesse ano entra para a banda o guitarrista  
Alex Oliveira para reforço do som da 
banda ao vivo. 
 
Entre 2004 e 2005 os Secrecy promovem 
o álbum com vários concertos, com 
destaque para a presença da banda no 
Festival de Vilar de Mouros e num 
concerto no Santiago Alquimista em 
Lisboa. 
 

CAPÍTULO II: MUDANÇAS NA BANDA 
(OF LOVE AND SIN) 

 
Em 2006 entra para a banda o baterista 
Nuno Gama (ex-Mazzalov) substituindo 
Luíz Ferreira na bateria e sai também 
Jorge Oliveira. Os Secrecy iniciam um 
novo ciclo de composição com o primeiro 
concerto em novembro. Em 2007 é 
gravado e lançado o EP Sweet Dark Love e 
no ano seguinte a banda entra de novo em 
estúdio para a gravação do seu segundo 
álbum.  
 
Em 2009 é lançado o álbum OF love AND 
sin pela Ethereal Sound Works, tendo 
sido promovido por uma série de 
concertos ao vivo. O álbum gravado nos 
Estúdios 213, conta com a produção de 
Bruno Silva (Heavenwood) e a masteriza-
ção de Mika Jussila (Finnvox Studios, FI). 
 

CAPÍTULO III - LIGHT/DARK AGES 

 
Entre 2010 e 2017 os Secrecy tem 
aparições intermitentes, suspendendo a 

atividade várias vezes por motivos de 
saúde do vocalista Miguel B. Ribeiro. 
Neste período a banda sofre várias 
mudanças na sua formação. Destaca-se a 
atuação no Lisbon Dark Fest e o concerto 
de abertura para Star Industry (BE). 
 

CAPÍTULO IV – BACK TO LIFE 

 
Em 2019, no ano da comemoração do 15º 
aniversário do lançamento do seu 
primeiro álbum Beneath the Lies, os 
Secrecy regressam com uma nova 
formação onde se encontram três dos 
elementos originais da formação de 
promoção do álbum. A banda regrava dois 
temas do seu álbum de estreia que são 
incluídos na reedição do álbum em 
dezembro, mantendo vivo o legado da 
banda assim como a sua sonoridade. 
 
Em 2020, os Secrecy apresentam-se ao 
vivo no Bar Route 206 (Porto) com sala 
cheia e uma enorme aclamação. Durante a 
pandemia do Covid-19, a banda dedica-se 
à composição de novos temas e espera-se 
a entrada em estúdio em breve. --- Secrecy 
 

 
 
Em boa hora juntos desde outubro de 
2016, os The Void surgem num contexto 
de revivalismo, experiências sonoras e 
amizades de mais de vinte anos. São eles o 
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Ricardo Teixeira, na bateria, o Sérgio 
Teixeira, na guitarra, e o Paulo Brandão, 
no baixo, que convidaram a Vanessa 
Fangueiro (voz). Vanessa que no final de 
2019 saí da banda para trabalhar no 
estrangeiro e em janeiro de 2020 entra a 
Ana Flores para a Voz. 
 
Desafio aceite, surgem então com vincos 
de garage rock, rock alternativo, mescla 
com uma lufada de ar fresco. Do mais 
tranquilo ao mais estridente, os The Void 
procuram que até no vazio se sinta a 
pressão de sua plasticidade. Não somos 
leais a nenhum estilo ou estética. Não 
estamos aqui para tentar mudar mundo. A 
nossa música é apenas uma parte daquilo 
que queremos oferecer a quem nos segue 
e se identifica com aquilo que escrevemos. 
Tudo o resto são sombras de olhos vazios, 
e o amanhã, nunca saberemos se chegará. 

--- The Void 
 
 
 
 
 
 
 
Lendas e mitos, ritos e gritos… Histórias 
passadas nas mãos de hoje vivem vidas, 
vividas num presente, que num futuro 
serão passado. Passado desperto, liberto 
como o vento soprado pela madeira e 
ecoado pela pele vibrante.  
 

De volta à terra, à erva, à urze, ao mel, ao 
ser presente. 
 
Sob a Lua uiva o lobo. Sobre a neve corre o 
medo, como música em expansão. Rude e 
sentida como a obra acabada às mãos de 
um artesão. 
 
Fundado no inverno de 2009, Urze de 
Lume é uma forma de memória viva do 
imaginário ancestral português. 
 
Fortemente inspirado pela tradição 
ibérica, o projeto procura através da 
música celebrar as raízes que alimentam a 
identidade de um povo e que o unem à sua 
terra. 
 
O seu repertório transmite a alma 
sobrevivente de uma era em que homem e 
natureza caminhavam lado a lado, com o 
respeito pela terra, pelo oculto, e pela sua 
origem. 
 
Ao longo dos anos, Urze de Lume veio a 
afirmar-se como expoente máximo em 
Portugal de um novo movimento que 
abraça a espiritualidade e as tradições 
atávicas não apenas como pontos de 
partida, mas também como diretrizes 
fundamentais nas suas incursões pela 
música Folk, onde pontificam sobretudo 
instrumentos étnicos da Península 
Ibérica, entre os quais o rabel, a gaita 
mirandesa ou a guitarra campaniça.  

--- Urze de Lume 
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“… é com muita pena nossa,  
que o Decibel Live Music Bar  
comunica que vai deixar de existir,  
pelo menos no espaço físico  
que todos conhecem e que tão  
boas recordações nos deixou…” 
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LANÇAMENTOS DESTE MÊS 
 
 

 

ATTICK DEMONS – Daytime Stories, Nightmare Tales 
Heavy Metal, álbum, CD + Digital + Vinil, 9 faixas 
Rock of Angels Records 
 

 

DOGMA – Mallevs Maleficarvm 
Doom / Gothic Metal, álbum, CD + Digital, 10 faixas, 67:28 
Ethereal Sound Works 
 

 

LEFT SUN – Tidal Flow 
Progressive Rock, CD + Digital, 9 faixas, 44:43 
Ethereal Sound Works 
 

 

LISBON SOUTH BAY FREAKS – No Gods No Masters 
Punk, álbum, CD, 11 faixas, 24:34 
Raging Planet 

 
 

LANÇAMENTOS ANTERIORES 
 
 

 

CRUZ DE FERRO – A Batalha de Torres Novas 
Heavy Metal, álbum ao vivo, K7, 7 faixas 
Bonesaw Records 
 

 

DAVID FONSECA – Lost and Found – B-sides and Rarities 
Rock Pop, coletânea, Digital, 16 faixas, 72min 
Universal Music Portugal 
 

 

DEATH FEAST – Night of the Witches 
Black Death Thrash Metal, álbum, CD, 12 faixas 
Bonesaw Records 
 

 

GAEREA – Limbo 
Black Metal, álbum, CD + 2LP + Digital, 6 faixas, 51:48 
Season of Mist 
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HOURSWILL – Afterhours 
Progressive Thrash Death Metal, EP, CD + Digital, 6 faixas, 32:44 
Ethereal Sound Works 
 

 

MOONSPELL – The Butterfly Effect (Ink Spot Green/Yellow) 
Gothic Metal, álbum + EP, Vinil, 14 faixas 
Alma Mater Records 
 

 

MORTE PSÍQUICA – O Fantasma 
Post Punk Darkwave, EP, Digital, 4 faixas 
Zodiaque Musique 
 

 

oooOooo – Advento Refractário + Onomatopeia Monolítica 
Drone Noise Folk Ambient, 2xEP, K7 + Digital, 8 faixas, 55:36 
New Approach Records 
 

 

POROS – Fio 
Ambient Electronic Darkwave, EP, Digital, 4 faixas, 10:38 
Mimi Records 
 

 
 

ESTE MÊS EM PALCO 
 
 
 

Uma vez que à data de fecho de edição deste primeiro 
número da revista Lusitânia a incerteza sobre a abertura 
das salas de espetáculo ainda era uma realidade, 
remetemos os nossos leitores para a agenda na nossa 
página de internet atualizada diariamente, acreditando 
que no próximo número esta rubrica será devidamente 
preenchida. 
 

REVISTALUSITANIA.PT/AGENDA 
 
  

http://revistalusitania.pt/agenda/
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