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E D I T O R I A L  
 
O tema de capa deste número é o Artwork, 
e desafiámos três conhecidos ilustradores, 
a Ana da Credo Quia Absurdum, o Pedro 
Daniel da Phobos Anomaly Design e o 
Rafael Sales, a partilharem as suas 
opiniões e experiências convosco. Temos 
também a opinião do nosso colaborador 
Nuno C. Lopes sobre o tema.  
 
As bandas de destaque deste número são 
os In Peccatvm, os Prayers of Sanity, os 
Razia, os Soundscapism Inc. e o Tó Pica. 
Temos ainda as habituais colunas 
Exórdios de Hélder Raposo e Perdidos no 
Sótão de José Bonito. E fechamos com os 
poucos Lançamentos deste Mês, mas em 
compensação, e finalmente, uma Agenda 
recheada a caminho da normalidade, 
ainda sem festivais. 
 

 

 
#10 

Junho 2021 
 

DIREÇÃO 
Gonçalo João 

 
REDAÇÃO 

José Bonito 
Rui Ferraz 

 
COLABORADORES 
Eduardo Trigo 
Hélder Raposo 
Manuela Lino 
Nuno C Lopes 

Ricardo Azevedo 
Rosa Soares 

 
EDIÇÃO GRÁFICA 

Jack CJ Simmons 
 

ILUSTRAÇÃO DA CAPA 
Black Wizzard (inédito) 

© Rafael Sales 
 

PERIODICIDADE 

Mensal 
 

DEPÓSITO LEGAL nº471315/20 
ISSN 2184-7967 (Digital) 

 
CONTATOS 

Rua de Entrecampos, 25, 3ºD 
1700-156 Lisboa 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 

  

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


 
3 

 

 
© Eduardo Trigo 

 
 
 
  



 
4 
 

A R T W O R K  
 
No âmbito do tema de capa deste número 
perguntámos a alguns profissionais do 
meio habituados a criar e desenvolver a 
imagem de trabalhos, alguns nossos 
conhecidos, três perguntas simples: 
 

1. Como nasceu o teu gosto pelas artes 
gráficas? 

2. Como é trabalhar com as bandas o 
conceito do artwork? 

3. O que sentes quando finalmente 
tens o produto nas mãos? 

 
Aqui ficam alguns testemunhos. O nosso 
obrigado pela vossa participação e 
partilhas pessoais. 
 

 
Ana (Credo Quia Absurdum) 

 
Bem, o bichinho já vem de longa data, 
penso que posso falar pelos dois, quando 
refiro que sempre esteve ligado a nós. No 
meu caso, Ana, acho que ainda andava na 

escola quando fazia cartazes (bastante 
maus, deixa-me que te diga) para os meus 
amigos que tinham bandas. Depois com 
um empurrão ou outro foi aprendendo e a 
coisa foi melhorando. O Tiago, sempre 
trabalhou em artes plásticas. Começou 
cedo a fazer exposições e a trabalhar com 
galerias, que lhe permitiu aperfeiçoar 
bastante o trabalho gráfico. Houve um 
ponto em que ambos já não nos 
identificávamos com o trabalhar para 
outros ou em projetos que eram 
completamente diferentes da nossa visão. 
Então chegou a uma altura que arriscámos 
e criámos o Credo quia Absurdum.  
 
É uma liberdade enorme podermos 
trabalhar no que gostamos e termos 
clientes e bandas com quem nos 
identificamos. Optamos por sempre 
sermos genuínos e honestos com o que 
fazemos. Acho que de alguma maneira é 
isso que atrai as pessoas. A arte representa 
isso mesmo, algo com sentimento e com 
vida para lá do papel (ou de outro 
formato). As bandas dão-nos muita 
liberdade para apostar em artworks 
diferentes. Normalmente pedimos 
sempre referências, ideias ou conceitos 
para entender o que pretendem. Na maior 
parte das vezes só nos enviam as lyrics, e é 
bastante interessante quando aplicamos a 
nossa visão, sobre a sonoridade ou as letras 
no artwork. Acho que conto pelos dedos as 
vezes que não conseguimos nas primeiras 
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propostas agradar à banda. Ou temos tido 
sorte ou há genuinamente uma confiança 
por parte das bandas e editoras no nosso 
trabalho. De alguma forma, também é o 
nosso dever ajudar a direcionar o 
conteúdo artístico, evitando os típicos 
clichés. O interessante de fazermos 
artworks fora do nosso projeto, é que 
exploramos outras temáticas que 
normalmente não o faríamos. 
Descobrimos sempre conjugações, 
estruturas e outros conceitos que nos 
permitem crescer. Ajuda-nos a sair da 
habitual rotina e do nosso mundo. Assim 
cada vez que acabamos um artwork, 
vemos o nosso projeto de forma diferente 
e vamos acrescentando parte de outras 
ideias. 
 
Acho que mais do que o entusiasmo de 
vermos o produto físico e impresso, é 
termos do feedback dos fãs da banda. No 
fundo, temos sempre que nos focar neles 
também. Tem que existir uma sincronia 
muito grande, para que tanto os músicos 
como os fãs se identifiquem com o 
artwork. Muitas vezes, esse mesmo 
artwork define a primeira impressão de 
um álbum, mesmo ante de ouvir as 
músicas. A indústria da música é muito 
competitiva e é nossa responsabilidade 
criar algo que se destaque do resto. Cada 
vez que uma banda nos contacta, sentimo-
nos aquele dever de entregar algo sincero, 
diferente e com qualidade. 

 
QUIABSURDUM.COM 

 

 

 
Pedro Daniel (Phobos Anomaly Design) 

 
Antes de mais, obrigado pelo convite para 
participar! Direi que o meu interesse nesta 
área terá começado ainda durante a 
secundária, onde o meu gosto por desenho 
acabou eventualmente por se solidificar 
numa vontade genuína de seguir uma 
orientação académica artística, e que mais 
tarde me levou a frequentar o curso de 
Design Visual do IADE. Tudo isto foi 
ainda pós-explosão do uso de 
computadores, que só se tornaram a 
minha principal ferramenta de trabalho 
quando comecei a trabalhar como 
profissional de Design, ainda no meu 
último ano de faculdade, no longo ido ano 
de 1996. Após alguns anos numa agência, 
em 2001 decidi começar a trabalhar por 
conta própria, que mantenho até hoje. 
 
O trabalho com bandas pode decorrer de 
duas formas. Ou a banda apresenta uma 
ideia que gostaria de explorar, e eu uso 

http://quiabsurdum.com/
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essa informação como ponto de partida e 
o conceito e o artwork vão amadurecendo 
até chegar à sua forma final; ou a banda 
dá-me carta branca e eu, com base em 
algumas referências, preparo uma 
proposta/conceito que apresento, e é 
novamente um processo de 
amadurecimento. A experiência da banda 
é sempre fundamental, claro. Uma banda 
mais experiente, já com uma noção bem 
estruturada da sua génese e natureza, 
acaba por ser mais construtiva/assertiva 
do que uma banda mais jovem, que ainda 
procura firmar a sua própria identidade. 
Muitas vezes essa falta de experiência 
acaba por criar algumas indecisões ao 
longo do processo, e por causar alguma 
entropia, mas é algo que tem de se ter em 
conta logo no início do trabalho, e tentar 
encaminhar a banda na melhor direção 
possível, com o tempo e orçamento 
disponíveis. 
 
Ao fim de quase 25 anos continua a ser 
especial, claro. Acho que o dia em que 
deixarei de sentir alguma excitação em ver 
o produto embalado e poder folhear um 
booklet impresso, é o dia que deixo de 
fazer isto e vou fazer outra coisa qualquer. 
Nos dias que correm, com o 
ressurgimento do interesse pelo vinil, e 
tendo crescido a ouvir música através de 
discos de vinil, poder produzir para esse 
meio é fantástico. É um objeto com uma 
mística e potencial gráfico brutal, e ver um 
artwork meu produzido nesse formato é 
sempre especial e recentemente, com esta 

enorme trend das reedições de clássicos, 
tenho também produzido imenso para o 
formato cassete, coisa que até há 5 anos 
nunca pensei o vir a fazer com esta 
frequência. 

 
FACEBOOK.COM/PHOBOSANOMALYDESIGN 

 

 
Rafael Sales (Ilustração) 

 
Desde miúdo o desenho sempre foi uma 
forma de me entreter. Passava o tempo a 
copiar personagens de cartoons que via na 
TV. Mais tarde comecei a ter interesse 
pela criação de personagens e histórias 
através da ilustração e da BD, e depois de 
anos de autodidatismo comecei a 
desenvolver alguns trabalhos nessas duas 
áreas, incluindo capas de livros, de CDs, 
ilustrações infantis e histórias em BD. 
Sempre tive uma inclinação para formas 
de arte mais estilizadas ou alternativas, 
onde há uma grande possibilidade de 
experimentar ferramentas e composições, 
e o meu estilo acaba por refletir um pouco 

https://www.facebook.com/PhobosAnomalyDesign
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essas influências principalmente da 
pintura e do cinema. 
 
A minha experiência nessa área é uma de 
quase total liberdade, porque as bandas 
com quem trabalhei até agora sempre 
mantiveram uma mente aberta para a 
criação do artwork. Inicialmente as 
bandas informam-me quais os elementos 
que querem representados na capa, e eu 
faço a composição de forma muito solta 
para ver se vai de encontro ao que 
procuram. Depois de ter a aprovação é 
sempre em frente, tendo algum espaço e 
tempo para experimentar uma ou outra 
coisa que, felizmente até ao momento, 
sempre foi bem aceite pelas bandas no 
final. 
 

A conceção de capas ou artworks para 
álbuns musicais é uma das áreas da 
ilustração que mais me cativa e pela qual 
me sinto mais atraído porque, para além 
da ligação que tenho com a música em 
termos sentimentais e criativos, permite-
me tê-la como base para a criação das 
ilustrações e criar uma ligação entre o som 
e a parte visual de forma mais ou menos 
direta. Quando o produto me chega às 
mãos há sempre uma sensação de trabalho 
finalmente concluído, mas também de um 
grande prazer por ter contribuído para 
algo que me diz bastante, e que me deu 
muito gozo a fazer. 

 
INDUSTRIACRIATIVA.PT/RAFAEL-SALES 

 

 
 
 

 
  

https://industriacriativa.pt/rafael-sales
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Anifernyen – Augur © Credo Quia Absurdum                                                                     Sotz’ - The Return of Kukulkan © Credo Quia Absurdum 
 

                                 
Grunt – Discipline © Pedro Daniel                                                                                             Holocausto Canibal – Assintonia Hertziana © Pedro Daniel 
 

                                  
House (inédito) © Rafael Sales                                                                                                      Polish Porn – Eyeliner for the Damned © Rafael Sales   
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I M A G E M  
 

 
© Ricardo Azevedo 

 
O Rock e todos os géneros que daí surgem 
é um manual para curiosos! Ao passo que 
no Pop e noutros géneros mais 
mainstream há uma preocupação em 
chegar rápido às receitas das massas. 
 
Quando me foi lançado o tema desta 
edição pensei em várias formas de o 
abordar. A música é uma coisa palpável, é 
algo que carece do toque, da visão, do 
encontro entre a criatividade e o mero 
usufruto de algo. Feita de momentos 
históricos a música vive do momento, vive 
da imagem e de algo que, tantas vezes, é 
tão importante como ouvir. 
 
A forma como o Metal vive dentro de si 
mesmo é um paradoxo da sua 
representação na realidade. Uma banda e a 
sua imagem devem ser uma extensão da 

sua própria vida e uma representação de 
determinado conceito. Exemplo disso é o 
corpsepaint que marca, de forma 
irreversível o percurso do Black Metal e, 
acima de tudo marca uma época. O 
corpsepaint enquanto retrato de uma 
sociedade rebelde que vivia no extremo da 
(in)sanidade. Uma banda deve ter a 
imagem do que toca, tem de completar o 
ciclo. A música tem de ser um todo e o 
músico tem de ser mais do que isso. 
 
Poderemos, por exemplo, pensar nos 
logotipos de uma banda ou na forma como 
o mesmo é apresentado, logo aí 
poderemos ler muito sobre a banda, seu 
género e até a sua posição no ranking de 
vendas ou do que seja. Um logo define 
uma banda, tal como o seu nome. 
Poderemos imaginar os Stones sem a sua 
língua? Ou basta, simplesmente atentar, 
por exemplo, na evolução no lettering de 
bandas como Moonspell ou In Flames ou 
até mesmo Darkthrone ou Napalm Death. 
Mais simples, mais identificáveis, mas 
também inseridos no género que praticam 
ou se querem inserir. É, ao mesmo tempo, 
sinónimo de uma apresentação mais 
cuidada que os descola do undeground e 
os coloca no patamar seguinte. 
 
Não tão visível, mas igualmente 
importante é a imagem que se faz de uma 
editora. Que deve ser um reflexo da sua 
importância, mas ao mesmo tempo, um 
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reflexo da música que compõe o seu 
plantel. Quanto maior a editora, mais 
simples se torna a sua imagem. Olhemos, 
por exemplo, para a Roadrunner Records, 
em especial nos anos 90, ou para a 
Century Media. Só o selo dá vontade de 
comprar o disco, tal a qualidade que nos é 
apresentada. 
 
Para meros consumidores, que todos 
somos, isto são pormenores que muitas 
vezes passam despercebidos, mas que são 
importantes para manter o ciclo, para 
manter a vitalidade e dar vida a algo mais. 
Se no caso de letterings e logos poderemos 
dizer que faz parte da indústria, a imagem 
das bandas e projetos dependem, 
somente, da banda e do seu conceito. 

Poderemos imaginar a carreira de Mão 
Morta sem o autoflagelo de Luxúria 
Canibal? Ou Manson sem o seu púlpito? 
 
A música, seja em que vertente for, 
depende destas mutações, são elas que 
definem o futuro com pinceladas do 
passado. Nada se inventa enquanto se 
espera pela próxima Next Big Thing. Por 
isso, e com todas as deambulações da vida, 
a conclusão é que o Rock e, principal-
mente o Metal, se aproximaram das 
massas e do senso comum, ao mesmo 
tempo que o inverso também acontece. 
Contudo, a imagem também vende, mas o 
mais importante é a música, porque como 
disse no início, a música é palpável, é arte 
em estado vivo com vida lá dentro.-- NCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Manuela Lino  
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I N  P E C C A T V M  
 

 
 
Entrevista a António Neves dos In 
Peccatvm por Rosa Soares no âmbito da 
parceria com o Museu do Heavy Metal 
Açoriano. 
 
Nascidos na ilha de São Miguel, Açores os 
In Peccatvm fazem parte da denominada 
segunda vaga do heavy metal açoriano. Se 
Antilia, lançado em 2002, é o trampolim 
para a saída do quase anonimato, 
MDLXIII, em 2009, não deixa dúvidas de 
que os IN PECCATVM são uma 
referência no metal nacional. Atualmente, 
com o surgimento do Museu do Heavy 
Metal Açoriano e do lançamento de uma 
coletânea de cassetes dedicada a bandas 

históricas da ilha, os In Peccatvm vêem ser 
lançadas nessa coletânea as suas demos In 
Beauty e Just Like Tears. E esse foi o ponto 
de partida para uma conversa com a banda 
e para a pergunta que paira já há alguns 
anos: haverá um novo trabalho dos In 
Peccatvm? 
 

OS IN PECCATVM NASCERAM EM 1998. 
COMO É QUE FOI CRIAR UMA BANDA 

NOS AÇORES HÁ 23 ANOS? 
 
Os In Peccatvm nasceram da grande 
vontade do Almeida em criar uma banda 
de heavy metal. Sendo nós três grandes 
amigos desde os tempos da infância, eu, 
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ele e o Gouveia, a ideia era que nós 
fizéssemos parte desse seu projeto. 
Inicialmente quando ele me abordou para 
a formação da banda eu não estava muito 
interessado. Tinha feito parte de uma 
banda de rock alternativo durante uns três 
anos, tendo a mesma acabado pela partida 
de parte dos elementos para irem estudar 
para o continente. Encontrava-me um 
bocado saturado desses últimos anos em 
que ensaiávamos e tocávamos bastante 
aqui pela ilha de S. Miguel, pelo que 
pretendia um descanso desta vida de 
músico. Mas se há qualidade que o 
Almeida tem é a de ser muito persistente. 
O Gouveia estava já muito entusiasmado 
com a ideia, pois costumava acompanhar a 
minha antiga banda como roadie e músico 
convidado, sendo que os dois em conjunto 
lá me convenceram em formar uma nova 
banda, desta vez de heavy metal. Nós os 
três tocávamos guitarra, portanto lá por 
consenso acabaria por ficar o Gouveia no 
baixo e o Almeida na bateria, sem nunca 
antes sequer se ter sentado numa, 
acabando eu por ficar na guitarra e contra 
vontade também na voz. A banda acaba 
por nascer efetivamente numa tarde em 
que andávamos a percorrer lojas de 
instrumentos musicais apenas a sondar os 
preços das baterias. Entramos numa delas 
e lá acabamos por fazer negócio de forma 
totalmente inesperada. Juntamos cada um 
as nossas economias, eramos todos 
estudantes na altura, e assim nasciam os In 
Peccatvm. Quando a banda foi criada, não 
havia nenhuma ideia clara acerca do 

género ou estilo a praticar apenas 
sabíamos que tinha de ser heavy metal e 
isto acaba muito por se notar na nossa 
primeira demo tape. Nós acabamos por 
surgir naquilo a que nós gostamos de 
chamar a segunda vaga de bandas do heavy 
metal açoriano. Os Morbid Death 
iniciaram a primeira vaga, junto com os 
Prophecy of Death, Obscenus, 
Gnosticism, entre outras e nós 
aparecemos logo uns anos depois e 
presentemente somos das poucas bandas 
dessa altura que ainda se encontram no 
ativo. Há 23 anos estávamos no despertar 
da internet. Esta já começava a dar os 
primeiros passos como meio divulgador 
das bandas underground, mas grande 
parte do trabalho inicial de promoção 
ainda foi todo feito à moda antiga, através 
de fanzines fotocopiadas, flyers e cassetes. 
 

DUAS DEMOS E DOIS EPS. O QUE TEM 
FALTADO, SE É QUE ALGO TEM 

FALTADO, PARA TERMOS UM LP DE IN 
PECCATVM? 

 
Os nossos três primeiros registos 
surgiram em espaços de dois anos cada, as 
demo-tapes In Beauty em 1998 e a Just 
Like Tears… em 2000 e o MCD Antília 
em 2002, tendo sido esta a nossa fase de 
trabalho mais regular. Foi na altura em que 
ainda todos nós andávamos por Ponta 
Delgada a estudar e ensaiávamos com 
muita regularidade. Quando terminamos 
os estudos eu e o Almeida fomos trabalhar 
para fora da ilha o que veio dificultar 
ensaios regulares como tínhamos tido até 
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então. A banda esteve sempre ativa, mas 
ensaiávamos apenas quando nos 
encontrávamos de volta à ilha e isto 
acontecia uma a duas vezes por mês. Em 
2005 regressei eu de forma definitiva, mas 
o Almeida continuou ausente por mais 
uns anos, o que fez novamente com que 
não houvesse um trabalho de banda 
regular, com todas as consequências que 
daí vieram. Esta foi uma das razões pelas 
quais levamos sete anos a lançar um novo 
trabalho, que foi o tempo entre o Antília e 
o EP MDLXIII de 2009. E presentemente 
acabou por acontecer o mesmo. O 
Almeida só regressou efetivamente à ilha 
há uns anos atrás, altura em que voltámos 
a ensaiar de forma regular. A partir de 
2009 fomos criando novos temas tendo 
em vista o lançamento do tão ansiado 
álbum e efetivamente começamos a gravá-
lo em janeiro de 2017. Assim e 
respondendo à pergunta inicial, o que tem 
faltado para termos um LP de In 
Peccatvm, a resposta é simples: tempo. 
 
E POR FALAR EM LP… NUMA CONVERSA 

QUE TIVEMOS HÁ UNS TEMPOS, 
ESTAVAM A PREPARAR UM NOVO 

TRABALHO. COMO É QUE ESTÁ ESSA 
SITUAÇÃO? 

 
Efetivamente iniciamos as gravações do 
nosso longa duração em 2017. Durante o 
resto desse ano e 2019 fomos trabalhando 
de forma muito lenta, sem qualquer tipo 
de pressão ou data apontada para a sua 
edição, até que em 2020 somos 
confrontados com a pandemia e aí o 
trabalho parou completamente. Temos já 

muito trabalho adiantado, talvez uns 65 ou 
70%, mas ainda temos muito caminho a 
percorrer. A única certeza é que o trabalho 
será editado, agora quando e atendendo a 
todos os fatores, é de todo impossível 
sequer fazer uma previsão do quando. 
 

 
 

O VOSSO ÚLTIMO TRABALHO, O EP 
MDLXIII, DE 2009, É UM TRABALHO 

ABSOLUTAMENTE FANTÁSTICO (É UM 
DOS MEUS TRABALHOS NACIONAIS 

PREFERIDOS). NUNCA PENSARAM EM 
FAZER UMA REEDIÇÃO, EM VINIL, POR 

EXEMPLO? 
 
Muito obrigado. Curiosamente a reedição 
em vinil do MDLXIII ou qualquer outro 
dos nossos trabalhos nunca esteve nos 
nossos planos. Mas agora que fala nisso, 
quem sabe? 
 
Todos reconhecemos que a insularidade é 
um obstáculo à saída física das bandas. 
Mas vivemos na época do digital, onde 
tudo está à distância de um click. Quais os 
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motivos para que uma banda como os In 
Peccatvm não tenha tido mais visibilidade 
e maior impacto no heavy metal nacional? 
E quais os motivos que impedem o 
ressurgir da banda? 
 
Nós em In Peccatvm nunca vimos a 
insularidade como obstáculo, mas sim 
como vantagem e elemento diferenciador. 
Fazemos sempre questão de marcar essa 
diferença e usar precisamente essa 
característica na nossa promoção. Uma 
das nossas imagens de marca é usar 
elementos gráficos que apontem 
precisamente à nossa ilha. Por outro lado, 
temos a consciência de que o nosso género 
não é dos mais populares no nosso país e 
este será sem dúvida uma das principais 
razões para não termos grande (ou muito 
pouco) impacto no underground 
nacional. Temos ideia, contudo de que 
quem segue o underground nacional 
conhecerá pelo menos o nome da banda e 
a particularidade de sermos dos Açores. 
Tivemos inclusive convites para tocarmos 
no continente, mas infelizmente a vida 
ainda não permitiu que o fizéssemos. Se 
tivermos de apontar qual o motivo ou 
motivos de In Peccatvm não ter ainda 
ressurgido teremos sempre de referir a 
falta de tempo e disponibilidade para tal. 
Temos elementos com vidas profissionais 
muito ocupadas, filhos, outros projetos, 
pelo que conciliar tudo às vezes seja muito 
complicado. Mas o que interessa realçar 
no meio disto tudo é que passados 23 anos 
e tendo passado já por todos estes 

constrangimentos, a banda continua ativa 
e assim continuará, nem que seja a lançar 
trabalhos de vinte em vinte anos. 
 

 
 

ATUALMENTE, COM A CRIAÇÃO DO 
MUSEU DO HEAVY METAL AÇORIANO E 

O LANÇAMENTO DAS SEIS CASSETES 
AZOREAN HEAVY METAL: 1980-2000 

COLLECTION, O HEAVY METAL 
AÇORIANO ESTÁ A SER FALADO E 

PROMOVIDO COMO NUNCA. QUAL A 
IMPORTÂNCIA DESTAS INICIATIVAS E O 

QUE É NECESSÁRIO PARA QUE SE 
MANTENHAM ATIVAS? 

 
Esta iniciativa foi de facto fantástica e há 
que dar o devido reconhecimento ao Paulo 
Andrade e ao Mário Lino pela ideia. O 
underground regional foi fortíssimo entre 
1993 e 2010. Existiam dezenas de bandas, 
concertos, programas de rádio, etc… Havia 
muito atividade hard’n’heavy nos Açores, 
sendo curioso, atendendo à pequena 
dimensão das nossas ilhas. Infelizmente 
em 2011 veio a crise e mudaram-se os 
paradigmas e o underground 
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praticamente desapareceu. Grande parte 
das bandas acabaram, tendo apenas 
sobrevivido umas duas ou três, sendo que 
esta recente iniciativa pode ser um 
elemento impulsionador para um 
ressurgimento do movimento pesado nos 
Açores. O futuro o dirá. 
 

NESTE PERÍODO, JÁ DEMASIADO 
LONGO, SEM CONCERTOS, MUITAS DAS 

BANDAS ADERIRAM A OUTROS 
FORMATOS DE CONCERTOS COMO O 

STREAMING. OUTRAS HÁ QUE 
REJEITAM, EM ABSOLUTO, ESSE 

FORMATO. QUAL A VOSSA 
POSIÇÃO/OPINIÃO SOBRE ESTE 

ASSUNTO? 
 
Nunca falamos disso como banda, mas de 
uma forma pessoal, não vejo nenhum 
problema nisso. Acho que o fundamental 
é que as bandas e os músicos se 
mantenham ativos, nesta fase tão estranha 
da vida em que nos encontramos. 
 

HOJE, OLHANDO PARA OS VOSSOS 23 
ANOS, O QUE TERIAM FEITO DE 

MANEIRA DIFERENTE? 
 
Acho que nada. Temos orgulho em tudo 
aquilo que fizemos até à data. Deixamos a 
nossa marca no panorama regional, 
deixamos registos para a posteridade e 
pretendemos continuar a marcar presença 
no underground nacional como uma das 

mais antigas bandas do heavy metal dos 
Açores ainda em atividade. 
 

 
 

PARA TERMINAR, O REGRESSO DOS IN 
PECCATVM AOS PALCOS. SIM OU NÃO?  

 
Sem dúvida que sim! Tínhamos o nosso 
regresso marcado o ano passado para o 
Festival Tremor. Estávamos a preparar 
um grande concerto de regresso, num dos 
mais marcantes festivais dos Açores, mas 
acabamos por ser também vítimas dos 
cancelamentos devido à pandemia. Resta-
nos aguardar que um dia possamos voltar 
a pisar um palco. 
 

MUITO OBRIGADA PELA VOSSA 
DISPONIBILIDADE E PELA SIMPATIA QUE 

VOS CARACTERIZA. FICAMOS 
EXPECTANTES QUANTO AO FUTURO E 

AO NOVO ÁLBUM.  
--- RS 

 
INPECCATUM.COM 

 
 

 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 

 
  

https://www.inpeccatum.com/
http://www.revistalusitania.pt/
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P R A Y E R S  O F  S A N I T Y  
 

 
 
Entrevista ao Tião dos Prayers of Sanity: 
 

DOCTRINE OF MISANTHROPY É A 
VOSSA NOVA PROPOSTA MUSICAL QUE 

SUCEDE AO VOSSO ÚLTIMO REGISTO 
DE ORIGINAIS DE 2017. SATISFEITOS 

COM O RESULTADO FINAL DESTE NOVO 
TRABALHO E O PORQUÊ DESTE ESPAÇO 

TEMPORAL ENTRE EDIÇÕES? 
 
Super satisfeitos com o resultado! É sem 
dúvida um álbum nosso, com a nossa 
energia, com o nosso cunho, com a nossa 
marca. Achamos que este álbum é o som 

de Prayers, mas tem, sem dúvida, vários 
elementos não tão naturais para nós, o que 
o torna muito, muito interessante. Este 
espaço entre o Face of the Unknown e o 
Doctrine of Misanthropy, foi causado 
pela vida em si (trabalho, família, outros 
projetos, etc), mas principalmente por 
causa do COVID-19. O álbum está 
praticamente composto desde o final de 
2019, início de 2020, mas como tudo 
parou e, nessa altura, tudo era incerto, as 
gravações foram adiadas bastante ou 
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prolongadas pelo ano de 2020. Depois de 
termos tudo gravado, misturado e 
masterizado, ainda decidimos esperar 
mais um pouco para ver se as restrições 
levantavam e se poderíamos apresentá-lo 
como deve de ser. Mas parece que não vai 
ser bem como queríamos... muito 
provavelmente vamos tentar fazer as 
apresentações do álbum com malta 
sentada, que até à data, é o que é 
permitido. 
 

ESTE É TAMBÉM O SEGUNDO ÁLBUM 
COM A MESMA FORMAÇÃO. EM QUE 

MEDIDA ESSA ESTABILIDADE SE 
REFLETE NA COESÃO SONORA DESTE 

NOVO DISCO E QUEM ESTEVE POR 
DETRÁS DA PRODUÇÃO DO TRABALHO? 
 
Sem dúvida que com esta formação as 
coisas fluem muito mais rápido e que as 
ideias são trabalhadas muito mais 
seriamente. Eu já sei o que o Artur vai 
curtir, o Carlos já sabe o que eu vou fazer 
e já sabemos todos o que esperar. E isso é 
uma sensação brutal e espetacular de se ter 
numa banda. Também não sei se é pelo 
facto de sermos só três (o que reduz a 
quantidade de merda que é dita na sala de 
ensaio) ou se é também pelo facto de já 
estarmos juntos há quase 10 anos. 
 
Ora, este novo disco foi gravado 
inteiramente por mim aqui no LAC 
(Associação que promove os artistas de 
Lagos), na nossa sala de ensaio que 
transformei num miniestúdio. Também 
fiz a edição e a mistura aqui no LAC mas 
deixei a masterização ao cargo do nosso 

grande amigo Pedro Gerardo. Grande 
profissional, grande técnico de som... 
procurem-no! Excelente! 
 

SENDO JÁ ESTE O VOSSO QUARTO 
TRABALHO DE ORIGINAIS QUE 

DIFERENÇAS EXISTEM, PARA OS 
PRAYERS OF SANITY, ENTRE OS VOSSOS 
LANÇAMENTOS E EM ESPECIAL ENTRE 

ESTE DISCO NOVO E O ANTERIOR? 
 

 
 
Claro que existem sempre algumas 
diferenças. Principalmente se formos a 
comparar com os nossos dois primeiros 
álbuns, onde a composição era 
nitidamente feita para duas guitarras. 
Neste e no anterior as coisas já foram 
diferentes. Entre este álbum e o anterior 
as diferenças não são tão nítidas, mas 
existe uma coisa que têm em comum: 
houve uma vontade de esticar a corda, 
tecnicamente. Do segundo para o terceiro 
já se notava isso e do terceiro para o quarto 
também sinto isso. Acho que há certas 
coisas com alguma complexidade (não 
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que sejam sweeps, e aranhiços e merdas 
dessas do demónio) mas que se escondem 
perfeitamente no groove e no feeling do 
álbum. 
 

A CAPA DO DISCO TEM A ASSINATURA 
DE MARK W. RICHARDS DA HEAVY 

HAND ILLUSTRATION. PORQUÊ DESTA 
VOSSA ESCOLHA? 

 
Foi por acaso. Nós já o seguíamos no 
Instagram e gostávamos do seu trabalho, 
mas, ao início, tínhamos pensado ir por 
outra via mais DIY. Mas quando fomos 
investigar o trabalho dele para bandas 
como Pig Destroyer, Primus e Napalm 
Death, ficamos abismados com a 
qualidade e decidimos avançar. E correu 
muito bem! Curtimos muito da capa que 
ele nos desenhou. 
 

É TAMBÉM O VOSSO SEGUNDO 
LANÇAMENTO A SER EDITADO PELA 

RASTILHO. SATISFEITOS COM O 
TRABALHO EFETUADO PELA EDITORA 

ATÉ AGORA E QUESTIONAMOS 
TAMBÉM SE EXISTEM NOS VOSSOS 

HORIZONTES UM PLANO DE MAIOR 
INVESTIMENTO NA 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO VOSSO 
TRABALHO? 

 
Super satisfeitos. Temos uma relação 
super profissional e porreira com o Pedro, 
que tem sido um gajo impecável. Estamos 
neste momento a trabalhar com ele para 
tentar promover este novo trabalho o 
máximo possível. Tanto em Portugal 
como lá fora. Estamos também a trabalhar 

para angariar o máximo de contactos 
possível para tentarmos tocar mais no 
meio da Europa e, quem sabe, noutros 
continentes. 
 

 
 

OS PRAYERS OF SANITY CONTAM JÁ 
COM MAIS DE UMA DÉCADA DE 

EXISTÊNCIA. ORGULHOSOS DO VOSSO 
PERCURSO ATÉ AQUI E O QUE NA VOSSA 

OPINIÃO VOS FALTA OU GOSTARIAM 
AINDA DE ALCANÇAR COM A BANDA? 

 
Claro que estamos orgulhosos com o 
nosso percurso. Só temos de estar. Desde 
o início que temos o apoio incondicional 
de muita gente, seja de família ou de fãs. 
Eles (Vocês) foram, sem sombra de 
dúvidas os maiores impulsionadores para 
que os Prayers ainda estejam vivos e de boa 
saúde.  
 
Gostaríamos de entrar numa tourzita pela 
Europa, quem sabe, América Latina, 
talvez Japão. Era fixe! O Japão seria, sem 
dúvida, uma meta muito boa de alcançar. 

 
FACEBOOK.COM/PRAYERSOFSANITY 
 

 

  

https://www.facebook.com/prayersofsanity
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R A Z I A  
 

 
 
Entrevista aos Razia: 
 
REBALDARIA O VOSSO PRIMEIRO DISCO 

DE ORIGINAIS DATA DE 2013. O VOSSO 
SEGUNDO REGISTO ACABA DE SER 

EDITADO NESTE ANO DE 2021. PORQUÊ 
ESTA DISTÂNCIA TEMPORAL ENTRE OS 
DOIS TRABALHOS E QUAIS OS MOTIVOS 
QUE LEVARAM A ESTES SETE ANOS DE 

DEMORA? E JÁ AGORA, DIGAM-NOS 
QUEM SÃO OS ELEMENTOS QUE 

INTEGRAM OS RAZIA NA ATUALIDADE? 
 
Pouco tempo depois do lançamento do 
Rebaldaria os Razia passaram por um 
período conturbado no que diz respeito à 
sua formação. Com as saídas, ambas por 
motivos profissionais, do Bidgi (baixo) e 

do Pedro Blas (guitarra), que emigrou para 
Angola, levámos algum tempo até voltar a 
ter uma formação estável. No início de 
2015, juntou-se o João Gregório ocupando 
o lugar deixado pelo Bidgi. Alguns meses 
depois juntou-se o Pedro Costa, ficando 
ele com o Baixo e passando o João para a 
Guitarra. Com esta formação, que se 
mantém até aos dias de hoje, fizemos 
vários concertos ao mesmo tempo que 
iniciámos a busca por uma sala de ensaios 
própria onde poderíamos tocar mais à 
vontade e desenvolver a nossa sonoridade. 
Acabaríamos por pousar nos Nirvana 
Studios onde temos o nosso Covil do 
Rock. O nosso processo de composição do 
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novo álbum arrancou logo nessa altura. 
Quem já nos segue, pode constatar que 
algumas músicas já fazem parte do 
reportório ao vivo desde então. Só que, 
não tendo pressões comerciais nem de 
outra índole, optámos por gravar o 
Alegadamente no nosso Covil, ao nosso 
ritmo, sujeito aos constrangimentos 
impostos pelas atividades profissionais e 
outros projetos dos membros da banda e 
do nosso produtor, Sérgio Gregório. 
Depois veio a pandemia, que também não 
ajudou. Os Razia são atualmente 
compostos por: Gonçalo Taborda (Voz), 
Hugo Carvalho (Bateria), David Barroso 
(Guitarra), João Gregório (Guitarra) e 
Pedro Costa (Baixo). Continuamos a 
contar com o Tiago Carrasco a escrever 
algumas das letras e agora, com o Sérgio 
Gregório na Produção. 
 

ALEGADAMENTE É UM CONJUNTO DE 
CANÇÕES QUE LIRICAMENTE POSSUEM 
UMA FORTE COMPONENTE DE CRÍTICA 

SOCIAL E ONDE SÃO ABORDADOS UM 
CONJUNTO DE EPISÓDIOS PASSADOS NA 

SOCIEDADE AO LONGO DESTE VOSSO 
PERÍODO DE SILÊNCIO EM TERMOS 

EDITORIAIS. QUESTIONAMOS SE FOI 
DELIBERADO ESTE REUNIR DE 

ASSUNTOS EM VEZ DE APOSTAR NUMA 
MENSAGEM TOTALMENTE ASSENTE NA 

PRESENTE REALIDADE EM QUE 
VIVEMOS E O PORQUÊ DESSA OPÇÃO?  

 
Quando esta formação começou a tocar, 
estávamos a acabar de viver um dos 
períodos mais negros da nossa história 
coletiva. Sabemos o que nos trouxe até aí, 
e sob esse ponto de vista, identificámos 

vários personagens responsáveis, que 
consideramos musas inspiradoras. Agora, 
a história tende a repetir-se, e os 
personagens e fantasmas das estórias do 
passado ameaçam ressurgir. Os Razia não 
se esquecem e estão cá para ajudar a 
lembrar os seus feitos e proezas. Claro que 
os temas da conturbada realidade atual 
não nos passam ao lado, e já temos 
algumas ideias para temas a incluir num 
futuro trabalho (que não vai demorar 
outros oito anos!). No entanto, neste 
momento, estamos mais focados em 
apresentar o novo trabalho em atuações ao 
vivo. 
 

OUTRA NOVIDADE QUE ESTE NOVO 
TRABALHO NOS REVELA EM RELAÇÃO 

AO VOSSO DISCO DE ESTREIA É A 
PRODUÇÃO, QUE DESTA VEZ FICOU A 
CARGO DA PRÓPRIA BANDA. ERA UM 

OBJETIVO TORNAR O VOSSO SOM MAIS 
PESADO, CRU E COM AQUELE 

SENTIMENTO LIVE EM VEZ DE UM 
CERTO POLIMENTO SONORO TÃO 

COMUM NOS DIAS DE HOJE? 
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Quando gravámos o Rebaldaria, 
produzido pelo nosso amigo Alex 
Vantrue, optámos por um som mais limpo 
e certinho, facilmente identificável com 
um determinado estilo. Com a mudança 
de formação a sonoridade e mensagem 
dos Razia também mudou, ficando um 
pouco mais pesada, agressiva e acutilante, 
fruto das influências musicais dos novos 
elementos. Não tendo nós quaisquer 
ambições comerciais ou de outra índole, 
não houve qualquer pressão para 
corresponder aos formatos mais 
apropriados a passar na rádio, streamings 
e afins, ou que correspondesse a um 
determinado estilo, facilmente 
catalogável. Ao ver a vossa pergunta, o 
sentimento é de missão cumprida! 
 
No Alegadamente, procurámos obter o 
som de Rock sem caganças mais próximo 
do nosso som ao vivo. Foi intencional a 
direção sonora que escolhemos, e ainda 
bem que se nota! Para isso, o trabalho do 
Sérgio na produção foi essencial, por tudo 
o que nos exigiu para conseguirmos 
chegar a esse som cru e mais vivo. O nosso 
objetivo foi o de manter o feeling do Rock 
de outros tempos e tendo o lema de que 
uma música, tal como uma casa, se 
constrói com um prego de cada vez 
(literalmente!). Também optámos por 
sermos nós a fazer todo o artwork, 
exatamente para tentar chegar a esse 
espírito mais cru e independente. É certo 
que contar com o Pedro, que é um curioso 
do Photoshop, ajudou a concretizar a ideia 

exatamente como queríamos sem ter de 
recorrer a fotocópias. 
 
TENDO EM CONTA A SITUAÇÃO ATUAL 
EM QUE VIVEMOS QUAIS OS PLANOS DE 

PROMOÇÃO PARA ESTE NOVO 
TRABALHO? 

 
Pretendemos apresentar o novo trabalho 
da maneira que mais gostamos, tocando ao 
vivo para uma audiência que esteja 
presente, sem restrições, numa sala de 
espetáculos, no meio de um parque ou 
campo agrícola. Aguardaremos o que for 
necessário para que isso possa acontecer. 
Há perspetivas de ainda este ano 
conseguirmos algumas datas. 
 

 
 
Nos nossos planos também está fazer uma 
festa de lançamento com a presença de 
amigos e companheiros de farras várias 
que fomos fazendo ao longo destes anos, 
produzir vídeos de um ou outro tema 
captando imagens em atuações ao vivo 
onde se possa sentir o público e a 
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interação com a banda. Enquanto se 
mantiverem as atuais restrições esse 
objectivo vai ser difícil de conseguir. Mas 
não desistiremos! 
 
Até lá, disponibilizamos as nossas 
músicas nas plataformas de streaming ou 
em formato CD o qual podem adquirir 
diretamente através das internets (enviem 
mensagem privada!). 
 

ACHAM QUE O MOVIMENTO ONDE A 
VOSSA SONORIDADE SE INSERE SE 

ENCONTRA BEM REPRESENTADO EM 
PORTUGAL ATUALMENTE? E O QUE 

OFERECEM OS RAZIA DE DIFERENTE 
COM ESTE NOVO TRABALHO EM 

TERMOS MUSICAIS E DE MENSAGEM A 
ESSE MESMO MOVIMENTO? 

 
Há tanta gente a fazer coisas boas em 
Portugal com este tipo de sonoridade, que 
é difícil dizer que não se encontra bem 
representado. Infelizmente, a música com 
o nosso tipo de sonoridade e escrita em 
português, apesar da qualidade dos 
intérpretes existentes na atualidade, não 
tem muita procura da parte da audiência. 
Custa ver os organizadores dos eventos a 
darem o litro para os promoverem e 
depois a malta não aparecer. 

No nosso movimento, há quem se 
preocupe com causas e há quem escreva 
verdadeiros hinos para suportar a luta. O 
nosso contributo para o movimento é 
contar as estórias. Há estórias para contar, 
e é preciso deixar claro de que lado estás. 
A exploração, a corrupção, o amiguismo, 
os aventais, os fachos, os punks 
evangélicos e demais hipsters, todos estão 
na nossa mira. Porque todos contribuem 
para o sistemático atavismo que impede 
cada um de nós, cidadãos de uma 
democracia que se diz avançada, de 
alcançar a felicidade a que temos direito. 
Sem esquecer, que num mundo global, 
estes problemas são também os problemas 
de um cidadão marroquino, espanhol, 
brasileiro, angolano ou americano. Em 
termos musicais, não procuramos ser 
originais e diferentes, mas também não 
almejamos ser iguais a ninguém. 
Desenvolvemos o nosso estilo, ao nosso 
gosto, e procurando apenas o prazer de 
tocar música que gostamos. É isto que 
sabemos fazer e esperemos que melhore 
com o tempo. 

 
FACEBOOK.COM/RAZIAPT 

 

 
 

A S S I N A T U R A S 
20,00€ / 12 Números 

 
Envia um email para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM com o teu nome e morada 

 
 

  

https://www.facebook.com/raziapt
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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S O U N D S C A P I S M  I N C .  
 

 
 
Entrevista a Bruno A. de Soundscapism 
Inc: 
 
AFTERGLOW OF ASHES É O VOSSO MAIS 

RECENTE LANÇAMENTO. PARA QUEM 
NÃO SE ENCONTRA AINDA 

FAMILIARIZADO COM A SONORIDADE 
DOS SOUNDSCAPISM INC. COMO 

DESCREVERIAS ESTA VOSSA NOVA 
PROPOSTA MUSICAL DE ORIGINAIS? 

 
O novo álbum é como que um culminar da 
sonoridade que tenho vindo a desenvolver 
ao longo dos anos, quer com SInc., quer 
até com outros projetos. Acho que pode 
agradar a ouvintes dos mais variados 
estilos, já que viaja por diversos espetros 

sonoros, mantendo sempre uma base 
rítmica forte, atmosferas densas e 
cinemáticas e, claro, as melodias for days 
pelas quais os ouvintes me conhecem. Vai 
muito para além de post-rock. 
 

QUAIS, NA TUA ÓTICA, AS PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS ENTRE ESTE NOVO 

TRABALHO E O DISCO ANTERIOR, E O 
QUE OFERECE E ADICIONA EM TERMOS 

DE DESAFIO AUDITIVO AO UNIVERSO 
DISCOGRÁFICO DOS SOUNDSCAPISM 

INC.? 
 
É sem dúvida o álbum mais ambicioso e de 
âmbito mais épico e variado, com a melhor 
produção e a qual dediquei mais tempo de 
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tudo o que lancei com este projeto a solo. 
Com o início da pandemia, mergulhei a 
fundo na composição do álbum, assim 
como na subsequente produção, gravação 
e mistura e as coisas foram saindo em 
torrente, a inspiração era incrível. Tive a 
noção, logo desde o início, de estar 
perante algo especial. E apercebi-me 
também de que queria enveredar por um 
caminho menos minimal e intimista que 
no Touching Your Infinity; de certa 
forma mais vibrante, variado e dinâmico. 
Os álbuns são quase sempre uma resposta 
aos anteriores. É uma obra que traz muitas 
surpresas ao ouvinte, porque além da 
produção maior, arrisca por vezes em 
terrenos mais rock e pesados que 
raramente tinha visitado, pelo menos 
desde os tempos de Vertigo Steps. Mas 
que fazem parte da minha matriz musical 
e que continuo a pisar com frequência, 
quando improviso. Ao mesmo tempo, os 
temas estão em geral mais intricados, quer 
na estrutura quer em termos musicais e até 
de compassos. E tive todo o tempo de que 
precisei para dedicar aos enésimos 
pormenores de arranjos e experimentação 
sonora com efeitos de guitarra, loops e 
synths variados. 
 

NEON SMILE É O VÍDEO DE 
APRESENTAÇÃO DESTE NOVO DISCO. 

AGRADADO COM O RESULTADO FINAL 
E QUAL O IMPACTO E ACEITAÇÃO QUE 
JÁ OBTEVE E QUE SE PRETENDE AINDA 

ALCANÇAR JUNTO DE PÚBLICO E 
MEDIA? 

 

 
 
Sem dúvida, que vídeo! As filmagens, que 
decorreram em três dias diferentes, foram 
uma trip absoluta, demasiado até para 
descrever aqui, mas valeu e muito a pena o 
esforço. Digamos que envolveu pré-
hipotermia, invasão de propriedade, 
esforço físico exaustivo e muita loucura 
ao nível do improviso e expressão 
corporal, até porque não sou ator, mas 
sabia que cada take era para contar, não 
fosse aparecer a autoridade a expulsar-nos 
dali. Estava um frio épico, sobretudo no 
primeiro dia de filmagens, naquela casa 
abandonada em Brandemburgo, que 
aliado à corrente de ar que rugia entre 
vidros quebrados das janelas e à parca 
indumentária, me corroía os ossos. 
Descalço e de olhos vendados a calcorrear 
as entranhas de uma mansão 
desconhecida, em ruínas. E no final ainda 
fomos filmar para a floresta circundante, 
já quase no lusco-fusco… Mas 
sobrevivemos e acima de tudo temos um 
resultado brilhante. É tudo o que releva. Já 
tinha colaborado com o Toni Mijač no 
vídeo de Architects of Rain e esta foi a 
confirmação do seu talento, com poucos 
meios e um resultado final que é eye-
candy puro. Como curiosidade, a colossal 
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cimenteira abandonada que se vê nalguns 
planos já serviu de pano de fundo a muitas 
filmagens, inclusive do último vídeo de 
Rammstein, Deutschland, meus vizinhos 
de bairro em Berlim. 
 

QUE PATAMARES AMBICIONAM OS 
SOUNDSCAPISM INC. ATINGIR COM 

ESTE NOVO AFTERGLOW OF ASHES E 
QUAIS OS PLANOS IMEDIATOS DE 

ATIVIDADE PROMOCIONAL QUE SE 
SEGUEM? 

 

 
 
Espero definitivamente atingir mais 
ouvintes com este álbum, esse é o 
principal desafio. É um projeto que em 
muito beneficiaria de maior exposição, 
pois os novos ouvintes costumam dar um 
feedback bastante positivo e ficar 
surpreendidos por ainda não terem 
ouvido falar de SInc. Espero que o vídeo 
também possa funcionar como fator 
promocional, e que as pessoas visitem o 
catálogo anterior e que acompanhem as 
plataformas onde com alguma frequência 

coloco vídeos de guitarra e pedais 
gravados no estúdio, tudo 
descomprometido e interativo. 
 

SENDO UM PROJETO A SOLO DO 
MÚSICO BRUNO A. EXISTE A INTENÇÃO 
DE INTEGRAR NUM FUTURO PRÓXIMO 
MAIS ELEMENTOS PARA COMPLETAR A 

FORMAÇÃO DO MESMO? 
 
Até ao momento, não. Mas não é algo que 
exclua completamente. 
 
ESTE É JÁ O QUARTO TRABALHO QUE OS 
SOUNDSCAPISM INC. EDITAM ATRAVÉS 

DA ETHEREAL SOUND WORKS. 
SATISFEITO COM ESTA RELAÇÃO DE 

TRABALHO? 
 
Sim, já vem até mais de trás, dos tempos do 
terceiro álbum de Vertigo Steps, que a 
ESW editou tal como uma edição especial 
(ainda hoje best-seller) com os três álbuns 
da banda. Na altura em que criei SInc., 
manter-me na editora foi o passo natural e 
o Gonçalo já sabe bem com o que contar a 
cada vez que tenho material novo pronto. 
 

PERGUNTA FINAL. EM QUE MEDIDA O 
FACTO DE HABITARES EM BERLIM 

AFETA A INSPIRAÇÃO E POR 
CONSEQUÊNCIA INFLUENCIA O 

PROCESSO CRIATIVO DO PROJETO? 
 
Questão pertinente. Já tenho uma década 
de Berlim em mim. Acho que tudo acaba 
por impactar na música que criamos. 
Todo o input diário e o sítio onde vivemos 
não é parte pequena disso. Particular-
mente quando esse sítio se chama Berlim, 
com toda a dinâmica que tem, o carácter 
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alternativo, quase hippie; e a história 
musical dos Hansa Studios e de gente 
como Bowie, Iggy, Cave, Bargeld. Tudo 
personagens que admiro e que no seu 
tempo foram influenciadas criativamente 
pela cidade, numa época que muito me 
fascina. Mesmo hoje em dia, em que 
Berlim já é obviamente outra, há imensos 
artistas internacionais que aqui residem e 
a cidade é um autêntico caldeirão de 

cultura e arte. Gente jovem e menos 
jovem, de todo o planeta, que vem para 
aqui tentar viver o sonho. Como trabalho 
aqui no meu estúdio de música com um 
colega, acabamos por colaborar e tocar 
com vários músicos, das mais diversas 
proveniências, e essa é certamente uma 
das riquezas de cá viver.  

 
SOUNDSCAPISMINC.BANDCAMP.COM 

 

 

 
  

https://soundscapisminc.bandcamp.com/


 
28 
 

T Ó  P I C A  
 

 



 
29 

 

 
Entrevista a Tó Pica: 
 

THE RED RATTLESNAKE É A TUA MAIS 
RECENTE PROPOSTA SONORA NA QUAL 

DESENVOLVES DE FORMA 
CONSISTENTE OS TEUS HORIZONTES 

MUSICAIS. SATISFEITO COM O 
RESULTADO FINAL E O PORQUÊ DA 
ESCOLHA DESTE LANÇAMENTO EM 

FORMATO DE SINGLE? 
 

 
 
Boas, sim estou muito satisfeito com o 
resultado final, para te falar a verdade este 
tema foi feito sem querer, um amigo meu 
e amp builder tinha construído uma 
réplica de um Marshall Plexi e emprestou-
me para experimentar, e eu no meu home 
studio decidi gravar algo para ver como 
soava, fiz um riff assim meio que de 
improviso (logo o primeiro que se ouve no 
tema), mas o som do amp inspirou-me e 
desse riff nasceu o resto da música. A 
música foi mesmo muito rápida a ser feita, 
a base demorou provavelmente uns 15 a 20 
minutos, foi super-rápido, eu gosto 
quando as músicas fluem assim, é bom 
sinal, quanto à escolha, para lançar em 
formato single é simples. Eu quando faço 
uma música, faço-a primariamente para 

mim, mas quando gosto bastante delas 
quero partilhá-las e quero que as pessoas 
as oiçam, como esta já saiu anteriormente 
a Rise e de futuro estão mais umas 
músicas na calha para saírem como 
singles... 
 

TENDO EM CONTA QUE O TEU ÁLBUM 
DE ESTREIA A SOLO JÁ DATA DE 2015 

PODEMOS AGUARDAR NUM FUTURO 
PRÓXIMO QUE ESTE NOVO TEMA E 

OUTROS QUE TENS LANÇADO DESDE 
QUE O TEU DISCO FOI EDITADO 

POSSAM SER REUNIDOS NUM ÚNICO 
REGISTO? 

 
A minha ideia é essa mesmo, lançar uma 
série de singles e no final juntar todos 
esses singles, e fazer um lançamento em 
formato de álbum. 
 

FAZES PARTE DE UMA GERAÇÃO DE 
MÚSICOS QUE MARCARAM O 

DESENVOLVIMENTO DE TODO UM 
MOVIMENTO E FIZESTE PARTE 

RECENTEMENTE DE UM DISCO DE 
GUITARRISTAS. COMO TE SENTES NO 
MEIO DE TODA ESTA NOVA GERAÇÃO 

DE MÚSICOS QUE FIGURAM NESSE 
ÁLBUM E O PORQUÊ DA TUA ESCOLHA 

TER RECAÍDO EM HOME PARA 
REPRESENTAR A TUA MUSICALIDADE? 

 
Às vezes sinto-me meio burro quando 
vejo o pessoal a tocar e muitas vezes 
pergunto-me, como é que eles fizeram 
aquilo? Acho que a nova geração são 
tecnicamente superiores e tecnicamente 
mais evoluídos ou pelo menos evoluíram 
muito mais rápido num curto espaço de 
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tempo, e neste caso especifico da 
compilação, uma boa parte já os conhecia 
a tocar de alguma forma e acho que são 
todos muito bons mesmo. Quanto à 
escolha do meu tema, foi bastante simples, 
primeiro porque queria de certa forma 
apresentar algo de diferente do que era 
esperado num álbum cheio de guitarristas 
e tinha sido na altura a última música que 
tinha composto, poderia ter escolhido 
muitas visto que tenho espólio de músicas 
razoavelmente grande, visto que estou 
sempre a compor. Segundo porque a 
minha maneira de compor está sempre 
ligada ao meu estado de espírito e ao que 
eu quero dizer, e normalmente acho que 
me expresso melhor via música do que a 
falar. Raramente faço um tema a pensar 
no género ou tipo de música, deixo fluir e 
sai o que sair, portanto naquele momento 
o que queria era dizer o que disse na 
música e levar as pessoas numa viagem. 
 

DEPOIS DO EP, BORN SUFFER DIE, OS 
SACRED SIN JÁ REVELARAM QUE TÊM 
UM DISCO NOVO A CAMINHO. PODES 

ADIANTAR EM QUE FASE SE ENCONTRA 
ESSE PROCESSO E EM QUE MEDIDA 

TODA ESTA SITUAÇÃO DA PANDEMIA 
AFETOU O VOSSO TRABALHO? E JÁ 

AGORA COMO ESTÁ A DECORRER O 
RETORNO DOS SECRET LIE E SE 

EXISTEM PLANOS FUTUROS PARA OS 
NINE0NINE? 

 
Bom neste momento estamos em fase de 
pré-produção, e visto que temos um novo 
baterista começamos agora ensaios 
também, e de certo que os temas deveram 
sofrer algumas alterações com o baterista 

novo. Mais alguns temas irão aparecer 
visto que estamos sempre a trocar 
ficheiros com ideias novas e temas novos, 
e o facto de existir uma pandemia também 
nos deu um certo tempo para compor e 
pensar nas coisas, visto que ensaios e 
concertos não foram possíveis, até o resto 
da banda precisa de ensaiar para 
desenferrujar. 
 
Secret Lie esta também em fase de 
composição do novo disco e com o 
aparecer de datas para concertos está 
também a começar a ensaiar agora. Nine O 
Nine foi uma espécie de álbum a solo até 
certo ponto visto que as músicas foram 
todas compostas por mim, mas quis 
apresentar com um nome de banda, em 
vez de ser Tó Pica. O instrumental estava 
todo feito e só depois disso dei ao Sérgio 
para fazer letras e melodias de voz, e 
procurei os restantes músicos para 
fazerem parte do projeto, mas de 
momento não há planos nenhuns para 
Nine O Nine. 
 

PERGUNTA FINAL. VISTO QUE 
CELEBRAS 30 ANOS DE ATIVIDADE 
MUSICAL ESTE ANO, SATISFEITO E 

ORGULHOSO COM TODO O TEU 
PERCURSO ATÉ AQUI? E EM TERMOS DE 

RECONHECIMENTO POR PARTE DO 
MEIO E DO PÚBLICO? 

 
Já 30 anos?! Não sou muito de olhar para 
trás a não ser quando me perguntam 
coisas acerca do passado, visto que o 
caminho faz-se para a frente, mas sim 
sinto-me bem com o meu percurso até 
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agora, há coisas que podiam ter sido 
melhores, outras piores mas isso é como 
tudo faz parte do caminho e da 
aprendizagem, mas no geral orgulho-me 
do que fiz e faço, completamente 
satisfeito nunca vou estar, senão parava, 
estou sempre atras do que ainda não fiz, da 
próxima música, do próximo álbum do 
próximo concerto. Em termos de 
reconhecimento por parte do meio e do 
publico, não me cabe a mim dizer ou 

achar, costumam dizer-me que merecia 
mais reconhecimento do que tenho, mas 
eu não consigo olhar de fora como essas 
pessoas fazem, e também não me queixo 
ou penso muito nisso, mas agradeço a 
todos os que me apoiam e me reconhecem 
o valor por gostarem das coisas que eu faço 
e apoiarem o meu trabalho... e vocês estão 
incluídos nesse agradecimento. 

 
LINKTR.EE/TO_PICA 

 

 
 
  

https://linktr.ee/To_Pica
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E X Ó R D I O S  
SIMBIOSES ESTÉTICAS 

 
A fruição estética alimenta-se da volúpia 
dos sentidos. Não raras vezes, as 
experiências mais intensas provocadas 
por determinadas criações artísticas 
acabam por ser um abalo desgovernado 
que nos expele – por muito ínvios e 
erráticos que sejam os caminhos 
percorridos – rumo a formas intangíveis 
de sublime. E é precisamente esse sublime 
que nos leva a experimentar uma espécie 
de fugaz deificação; uma sensação que 
apesar de efémera e muitas vezes onírica 
não cessa de alimentar a nossa fome de 
alguma transcendência. Por mais diversos 
que sejam os estímulos, ansiamos por 
extravasar o carácter terreno, mundano e 
rotineiro das preocupações pragmáticas 
do dia-a-dia. Pensando-o, ou não, é ao 
abalo feérico que, afinal de contas, 
queremos sempre voltar. Como se 
fossemos junkies ávidos de um qualquer 
dilúvio sensorial que estilhace o marasmo 
ou a tepidez de algum desencanto que nos 
sepulta quando ainda vivos. 
 
Se outra utilidade prática não existir, esta 
transmutação ontológica que muitas 
vezes nos faz aproximar de uma 
experiência quase metafísica (mesmo que 
de forma rápida e tangencial) é o que de 
mais fundamental podemos tirar da 
fruição artística. Como se certas obras ou 
manifestações tivessem a magia de nos 
inebriar com o seu toque de Midas, 

projectando-nos para outras coordenadas 
de espaço-tempo. Mesmo que 
eventualmente abstractas, são essas 
coordenadas que nos levam a sentir a 
plasticidade do nosso âmago, pois é 
precisamente aí que - ora aprofundando 
uma escalada centrípeta que traga o 
negrume dos abismos por revelar, ora 
expelindo fúrias centrífugas que nos 
fazem querer elevar aos mais remotos 
píncaros - nos tornamos verdadeira-
mente humanos. Ou seja, humanos num 
sentido cuja amplitude nos transporta 
bem para lá dos limites biológicos da nossa 
carne. 
 
Mas afinal, do que é que se alimenta essa 
voragem sensorial? No essencial, dos 
sentidos, pois claro. Se não de todos em 
simultâneo, certamente que dos 
suficientes para que daí surjam sínteses 
produtivas, independentemente de elas 
transportarem um halo de harmonia ou de 
disrupção. Podemos, certamente, 
considerar que é esse o caso da escuta e da 
visão, sobretudo quando associado a um 
grande disco, surge um grande conceito 
visual ou uma imagem tão arrebatadora 
quanto os sons que nos tomam de assalto 
e nos sugam para outras dimensões. No 
caso do espectro do rock e do metal 
existem muitos e bons exemplos dessa boa 
simbiose. É verdade que nem sempre um 
bom disco tem um artwork à altura do seu 
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valor musical (quer seja por negligência, 
mau gosto visual ou por desinteresse de 
fazer por aí a diferença), mas também é 
verdade que o contrário pode suceder. 
Trabalhos gráficos que muito sugerem e 
que valem pelo seu valor intrínseco de 
qualidade, beleza ou originalidade, mas 
que não são devidamente acompanhados 
da respectiva qualidade musical. No 
entanto, quando essas discrepâncias não 
existem e quando, portanto, não é 
perturbada a boa harmonia destes 
elementos, quem fica a ganhar são todos 
os apreciadores das criações artísticas que 
não se limitam a vir ao mundo para 
cumprir a função utilitária de mercadoria 
descartável que alimenta os circuitos 
comerciais em que se inserem. 
 
Se quisermos produzir algum destaque 
representativo desses bons exemplos, 
rapidamente constatamos que as 
possibilidades de inventário dos melhores 
casos são tão vastas, caleidoscópicas e 
subjectivas que o melhor mesmo é nem 
sequer ter a ousadia de lançar mão de um 
exercício que será sempre incompleto, 
injusto e até um pouco pessoal. O 
importante mesmo é enfatizar a ideia de 
que quando essas ligações funcionam, o 
que tende daí a resultar são obras que se 
tornam icónicas e que, portanto, ganham 
um valor de perenidade que contribui para 
aumentar o nosso património de criações 
artísticas, sobretudo daquelas que nos 
mudam, abalam ou nos permitem 
experimentar diferentes formas 

(in)tangíveis de sublime. Quer esses 
exemplos resultem de excelentes 
trabalhos de fotografia, de trabalhos 
gráficos originais em função de um 
conceito musical ou da utilização 
inteligente de imagens ou pinturas 
artisticamente consagradas (uma via 
explorada por algumas bandas), o 
importante mesmo é perceber que o valor 
estético de uma obra pode, e deve, ser 
explorado numa amplitude que 
transcende uma só linguagem artística. O 
artwork e a música têm-no conseguido 
amiúde, e ainda bem. 
 
Celebrar o valor dessas conexões virtuosas 
é, pois, uma forma de lembrar a enorme 
utilidade das criações artísticas quando 
sobre as mesmas (infelizmente) 
impendem epítetos depreciativos sobre a 
sua aparente inutilidade. Haverá coisa 
mais útil e preciosa do que sermos 
interiormente arrebatados ou do que 
sermos transportados em viagens 
intelectuais ou sensoriais que nos levam a 
experimentar o nosso engrandecimento 
humano? Talvez sim, mas esta é 
seguramente uma das melhores vias e uma 
das formas mais interessantes. E tão boas 
e aditivas que delas nunca nos 
conseguiremos saciar. Nem ontem, nem 
hoje, nem no futuro ainda por vir. Como 
seres simbólicos precisamos disto como 
de pão para a boca. Como tal, quantas mais 
criações artísticas fruto destas simbioses, 
tanto melhor. --- HR 
Nota da redação: Texto escrito segundo o antigo acordo 
ortográfico. 
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P E R D I D O S  N O  S Ó T Ã O  
BREVES REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

 
Eis-nos então chegados aos anos 80 e à 
explosão e difusão do rock cantado na 
língua materna, em tudo o que era meio de 
comunicação social disponível na época. 
Seria este movimento designado mais 
tarde pelos entendidos como boom do 
rock português, desvalorizando assim, 
completamente todo o trabalho realizado 
na década anterior por parte de músicos, 
bandas e editoras. Assim sendo, escrever 
aqui sobre os trabalhos da altura de Rui 
Veloso, UHF, Táxi, GNR ou Jáfumega 
seria uma tarefa fácil, mas, não o faremos. 
Iremos optar por dar relevância ao lado 
mais underground da coisa e escrever 
sobre projetos que apesar de se 
expressarem igualmente em português 
foram votados ao esquecimento, não só, 
por parte do público, mas também pelo 
meandro musical, e aos quais deve ser 
dado crédito por poderem ter sido aqueles 
que estiveram na génese do lado mais 
pesado, agreste e metálico desse mesmo 
movimento. 
 
No trilho sonoro daquilo que os 
Roxigénio haviam já proposto com a 
edição do seu disco de estreia, no qual a 
espaços se verifica uma abordagem 
musical próxima daquilo a que se poderia 
catalogar como heavy metal, e que se torna 
ainda mais evidente no single seguinte, 
surge este primeiro single original duma 
banda chamada NZZN. Oriundos de 

Cascais, os NZZN iniciaram a sua 
atividade em finais de 79 como projeto de 
covers, passando para os originais em 80 
aproveitando a grande popularidade e 
exposição que o rock feito em território 
nacional estava a ter no momento. Em 81 
gravam e editam via Vadeca, aquele que é 
considerado o primeiro single 
supostamente de heavy metal gravado em 
Portugal. Intitulava-se Vem Daí e 
continha no seu lado B o tema Deixa 
Arder. Trata-se de um agradável exercício 
musical dentro do espetro hard’n’heavy 
rock um pouco à imagem do que se fazia 
em terras britânicas dentro do género 
naqueles tempos. O grupo era constituído 
na altura pelo guitarrista Necas, pelo 
baterista Zica, pelo baixista Zé Nuno e 
pelo vocalista Armindo. Ainda em 81 
retornam às edições lançando um 
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segundo single de nome Trip Fixe. É já em 
82 que registam e editam o seu primeiro e 
único álbum de originais de nome Forte e 
Feio que, infelizmente, não obteria os 
resultados que dele se esperavam muito 
por conta das dificuldades que o técnico 
Tó Pinheiro da Silva e o produtor Mike 
Sergeant tiveram em capturar com 
qualidade a sonoridade que a banda tinha 
em mente e que fosse representativa da 
força que sua música tinha ao vivo. 
Terminariam carreira pouco depois 
deixando para trás estes três trabalhos, 
uma digressão nacional, na qual 
percorreram o país todo como banda de 
abertura para UHF e alguma exposição 
mediática a um género que se encontrava 
a dar os primeiros passos no cenário 
musical português. 
 

 
 
De seguida damos destaque a um outro 
projeto que tal como os NZZN tiveram 
uma curta carreira neste início de década. 
Escrevemos sobre os TNT e o seu single 

de estreia Tudo Bem editado em 81 via 
Vadeca. Contendo no seu lado B o tema 
1984 e obtendo boa recetividade junto da 
crítica e do público, o que nos é aqui 
apresentado em termos musicais neste 
registo, também ele cantado em 
português, é um aprazível hard’n’heavy 
rock onde podem ser encontrados uns 
quantos arranjos a lembrar uma possível 
influência da já na altura popular 
NWOBHM. Ainda retornam às edições 
nesse mesmo ano de 81 com o single 
Gatinha de Luxo, e regressam em 82 com 
um novo single de nome Miragem, 
ficando ambos os trabalhos abaixo das 
expectativas em termos de sucesso que o 
promissor primeiro lançamento deixava 
antever. Terminariam pouco depois, 
caindo assim no esquecimento e com 
pouca história para contar. Compunham 
os TNT os nomes de C. Frederico na 
guitarra, C. Casimiro no baixo, V. Cruz na 
bateria e finalmente, na guitarra e voz um 
tal de Francisco Landum, da qual se 
voltará a escrever neste espaço no 
próximo número desta vossa revista, que 
algum tempo depois adotará o 
pseudónimo de Ricardo, editará dois 
singles e prosseguirá carreira integrando 
alguns projetos do meio musical nacional. 
 
Na mesma linha dos TNT há que destacar 
um outro projeto que de igual modo teve 
uma existência fugaz no meio musical 
português apenas deixando para a história 
dois singles e umas quantas apresentações 
ao vivo dignas de registo. Dedicamos 
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umas palavras aos Bico D'Obra e ao seu 
lançamento de 82, o single Portugal / Os 
Fora da Lei editado via Roda Rock. 
Formados por volta de 78 eram 
constituídos por Jorge Caetano, baixo e 
voz, José Arromba na guitarra, Arnaldo 
Ribeiro nas teclas e o já falecido Filipe 
Lopes na bateria. Integrará também a 
banda mais tarde o guitarrista Chico 
Martins. Depois de terem editado um 
primeiro single em 81 que pouca 
expressão teve no meandro, gravam e 
editam em 82 este segundo trabalho que é 
o motivo para este pequeno destaque e no 
qual se assiste a um endurecimento não só 
da mensagem, mas também da sonoridade 
agora mais próxima do hard’n’heavy. 
Haveriam de desaparecer mais tarde sem 
deixar grande rasto por indisponibilidade 
de tempo dos seus elementos. 
 
Chegamos então à altura de deixarmos 
aqui umas palavras sobre um coletivo que, 
de entre todos os que fizemos e ainda 

iremos fazer referência, aquele que é 
constituído por músicos já com 
assinalável percurso e algum historial no 
cenário musical português. Oriundos de 
projectos como os Plutónicos, Petrus 
Castrus, Chinchilas e Hosanna, tinham já 
conseguido obter algum reconhecimento 
no final da década de 70, sob a designação 
A Ferro e Fogo, graças a uma obra musical 
que criaram chamada Timor, muitos anos 
antes do sucesso obtido pelos Trovante 
com um tema do mesmo nome, e que 
apesar de ter sido apresentada em 
televisão nunca foi editada. Depois de 
algumas alterações de formação, no início 
de 78 decidem adotar em definitivo o 
nome de Ferro & Fogo e apesar de se 
manterem essencialmente como projeto 
de covers de bandas de hard rock, surgem 
neste início da década de oitenta com o 
seu primeiro trabalho de originais e aquele 
que faz com que estejam incluídos nesta 
pequena observação deste mês. 
Escrevemos sobre o single de estreia dos 
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Ferro & Fogo intitulado Superhomem, 
editado via Metro-Som em 1981. Continha 
ainda o tema Vai e Roda, Vem de Rock. 
Gravado nos estudios da Radio Triunfo 
revela-nos em termos musicais um hard 
rock clássico, com uma ligeira inclinação 
heavy metal, bem conseguido e no qual 
fica bem demonstrada toda a qualidade e 
experiência dos instrumentistas do 
conjunto. Faziam parte dos Ferro & Fogo 
neste registo o vocalista João Carlos, os 
guitarristas Necas e Franjas, o baixista 
Alfredo Azinheira e o baterista Carlos 
Alcântara. 
 

 
 
Impulsionados pela razoável aceitação 
obtida com o primeiro lançamento 
registam já em 82 um segundo single de 
nome Santa Apolónia, que continha no 
seu lado B o tema Gaja Marada, e no qual 
todos os atributos evidenciados pela 
banda no seu lançamento de estreia 
parecem atingir o auge em termos de 
musicalidade e sonoridade. Seguir-se-ia 

ainda nesse mesmo ano a gravação e 
edição daquele que é o seu primeiro e 
único longa duração de originais. 
Intitulado Vidas é um trabalho que apesar 
de ser um bom exercício rock’n’roll fica 
um pouco aquém dos registos anteriores, 
não só em termos criativos, mas, também 
de alguma agressividade e imediatismo. 
Voltarão novamente a gravar e a editar um 
novo single em 84 de nome Oxalá que será 
o seu último registo no universo dos 
originais. Prosseguiram carreira nas 
décadas seguintes como banda de covers 
dentro da área do hard rock, metal, rock 
português e ainda de temas clássicos dos 
anos 70 e 80, tendo celebrado em 2018 os 
seus 40 anos de actividade musical. 
 
Damos destaque de seguida a uma banda 
que foi considerada pelos meios de 
comunicação social da altura e que ainda 
hoje é referenciada como sendo os 
verdadeiros pais e criadores do género 
heavy metal em Portugal. Tratam-se dos 
Xeque Mate. Formados ainda em 79 eram 
oriundos do Porto e tinham como 
elementos o vocalista Francisco Soares, o 
já falecido António Soares na guitarra, 
Aurélio Santos no baixo e o baterista 
Joaquim Fernandes. Será esta a formação 
que grava e edita em 81, via Metro-Som, o 
seu primeiro single de nome Xeque-Mate 
que continha os temas Vampiro da Uva e 
Entornei o Molho. Trata-se de uma 
interessante amostra em termos de rock 
com algum peso, sendo talvez o trabalho, 
de todos os que foram mencionados até 
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agora neste texto, aquele que contenha a 
tal influência heavy metal mais presente. 
Apesar das condições adversas em termos 
de gravação, produção e mais tarde de 
promoção, conseguem obter com o registo 
alguma aceitação e relativo sucesso. Após 
alterações de formação, com as entradas 
do baixista José Queirós para o lugar de 
Santos e para a vaga de segundo guitarrista 
um tal de Paulo Barros que acabará por sair 
mais tarde para criar o seu próprio projeto 
e do qual aqui se escreverá no futuro, 
decidem entrar em estúdio para gravar 
aquele que será o seu primeiro álbum de 
originais. Editado via Horizonte em 85, 
Em Nome do Pai, do Filho e do 
Rock’n’Roll é o resultado dessas sessões 
de gravação. Trata-se de um ótimo 
exercício de heavy rock de características 
metal cantado em português onde a 
evolução e desempenho do projeto em 
termos musicais e sonoros é bem patente. 
Destacam-se, entre outros, os temas Ás do 
Volante, Ritual e Filhos do Metal. 

Infelizmente, não terá a recetividade que 
dele se esperaria muito por conta da fraca 
divulgação e promoção que teve e assim 
sendo o tempo acabou por o votar ao 
esquecimento tornando-o num objeto de 
coleção. Viu, no entanto, a sua memória 
ser alvo de recuperação o ano passado 
graças a uma reedição em CD, o que 
permitirá a sua apreciação e consumo por 
parte de novas gerações de ouvintes 
interessadas neste tipo de sonoridades. 
Quanto aos Xeque-Mate, cessaram a sua 
actividade musical em 89 deixando para 
trás estes dois trabalhos, uma série de 
concertos marcantes como por exemplo a 
abertura que fizeram para os britânicos 
Diamond Head no Porto e ainda diversas 
aparições na televisão portuguesa. Após 
longo período de silêncio regressaram ao 
ativo em 2007 e aos discos de originais em 
2016 com AEternum Testamentum. 
Celebraram no ano transato os 35 anos do 
lançamento do seu álbum de estreia com 
um concerto único. 
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Não se poderia fechar este capítulo sem 
mencionar o primeiro e único lançamento 
de um projeto que para além de ser 
considerado um dos pioneiros do género 
heavy metal no nosso país, também ele 
teve uma curta existência no panorama 
musical nacional. Escreve-se agora sobre 
os Vasco da Gama e seu disco homónimo 
editado via Discossete em 83. Formados 
em 82 numa conjugação de ideias entre o 

guitarrista Carlos Miguel e o já falecido 
baixista Tó Andrade, que anteriormente 
havia integrado a Go Graal Blues Band, 
encontram no vocalista Luís Sanches e no 
baterista Gil Marujo os elementos certos 
para concretizarem a natureza musical 
que haviam idealizado para o 
agrupamento. Após algumas 
apresentações ao vivo, assinam contrato e 
editam o seu álbum de estreia. Produzido 
por Miguel e Andrade, estamos perante 
mais um razoável exercício de heavy rock 
cantado na língua materna e no qual se 
destacam os temas Varinaice, Lendas e 
Mitos e Morte. Seria recebido com alguma 
indiferença por parte dos media da altura 
e do público em geral. Desapareceriam do 
meandro pouco tempo depois sem grande 
história, tirando uma primeira parte para 
os ingleses Diamond Head em Lisboa, 
condenando assim este seu registo único 
ao esquecimento e ao colecionismo. Bem 
hajam. --- JB 
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“… o que se nota em Touching Your Infinity é um caminhar numa 
direção mais orientada para os post rock com laivos de progressivo. 
Algo mais próximo de uns Antimatter, por exemplo, embora sempre 
com a costela melancólica de uns Anathema muito presente” 

 --- Pedro Carvalho (Via Nocturna) 
 
 

    
 
 

O F E R T A   C D 
com a versão impressa deste 
número da Revista Lusitânia 

  

https://open.spotify.com/album/2kMjc542yx87aHiiLXvZwd?si=MCQ80juVSm2TN7600fQ7pw
https://music.apple.com/pt/album/touching-your-infinity/1450656562?l=en
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L A N Ç A M E N T O S  D E S T E  M Ê S  
 
 

 

 
MERCIC – Mercic_7 
Metal, álbum, Digital, 10 faixas 
UNP Music 

 

 
MERCIC – Mercic_8 
Metal, álbum, Digital, 10 faixas 
UNP Music 

 

 
PRAYERS OF SANITY – Doctrine of Misantrophy 
Thrash Metal, álbum, CD + Digital + Vinil, 8 faixas 
Rastilho Records 

 

 
SOUNDSCAPISM INC. – Afterglow of Ashes 
Post Rock Prog Art Rock, álbum, CD + Digital, 12 faixas, 58:08 
Ethereal Sound Works 

 

 
SPIRALIST – The Future EP 
Metal Experimental Industrial, EP, CD + Digital + K7, 2 faixas 
Trepanation Records / Leviatã 

 
… MAIS O QUE NOS ESCAPOU EM MAIO 

 

 
MALABOOS – Nada Cénico 
Rock Avant-Garde Experimental, álbum, CD + Digital, 9 faixas, 43:47 
Edição de Autor 
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A G E N D A  
 

2 19:30 Cancro @ Musicbox, Lisboa 

3 19:30 Clementine @ Musicbox, Lisboa 

4 20:00 Toxikull + Black Flare @ RCA Club, Lisboa 

5 18:00 Chizzler @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 

6 17:00 Dogma @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 

9 20:00 Clã @ Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, Porto 

9 19:00 dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS @ Damas, Lisboa 

9 20:00 Godiva + Blame Zeus @ RCA Club, Lisboa 

10 20:30 UHF @ Casa da Música, Sala Suggia, Porto 

12 17:30 All Against @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 

13 18:00 Lumear @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 

15 21:00 Sean Riley & The Slowriders @ Teatro Maria Matos, Lisboa 

18 20:00 Ditch Days @ Titanic Sur Mer, Lisboa 

18 21:00 Moonspell @ LAV, Lisboa 

18 21:00 Secret Lie @ Cineteatro Municipal D. João V, Damaia, Amadora 

18 20:00 Sotz’ + Lyfordeath @ Hard Club, Porto 

18 20:00 Vella + Stonerust @ RCA Club, Lisboa 

19 20:00 Fast Eddie Nelson @ RCA Club, Lisboa 

19 21:00 Moonspell @ LAV, Lisboa 

19 18:00 Tatianna & 4teto Fantasma @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 

20 18:00 She Pleasures Herself @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 

25 20:00 Ho Chi MinH + Thirdsphere @ RCA Club, Lisboa 

26 21:00 Amor Electro @ CAE, Grande Auditório, Figueira da Foz 

26 20:00 Downfall of Mankind + Lhabya @ RCA Club, Lisboa 

26 18:00 Veinless @ Hollywood Spot, Bar Cine-Teatro GC, Corroios 
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