
 

 
 
 
 
  



 
As Mazelas do Corona é o tema de capa 
deste número da revista Lusitânia onde 
temos as opiniões do Nuno C. Lopes e do 
Rui Ferraz. Os entrevistados são o Hugo 
Correia, o Jorge Caldeira e o Mário 
Rodrigues, sendo este último numa 
parceria com os Caminhos Metálicos. As 
bandas em destaque são os Glockenwise, 
Kneel e os La Chanson Noire. Temos 
ainda as colunas Exórdios de Hélder 
Raposo e Perdidos no Sótão de José 
Bonito. Na rubrica Em Nome Próprio 
temos os A Constant Storm, os Affäire, os 
Desert’ Smoke, os Päzmonstro e os Ser. 
Não se esqueçam dos Lançamentos deste 
Mês e da Agenda, desta vez devidamente 
preenchida. 
 
Sobre o Corona, estamos praticamente 
sem concertos, sem festivais, sem festas 
de lançamento, sem convívios, sem beber 
um copo à noite com os amigos, com 
regras apertadas de segurança de saúde 
pública, com máscaras em todo o lado, 
com distanciamento social, enfim, é um 
mundo novo. No entanto, nem tudo é 
mau, ainda podemos ouvir música em casa 
ou ir a uma matiné, sair de casa para beber 
uma ao fim do dia ou beber em casa à 

noite. E depois, sem o Coronavirus 
Disease 2019, aka Covid-19, não tínhamos 
esta revista nem este É o Corona. 
 

 
HTTPS://YOUTU.BE/PQYAW3_GWPW 

 
O tema de capa do próximo número é o 
Rocker Português… e bom Halloween!!! 
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Para mais informações e notícias 
atualizadas, consulte a página das Curtas: 
HTTP://REVISTALUSITANIA.PT/CATEGORY/CURTAS. 
 
Saíram durante o mês de setembro os 
singles de Asimov (Aerogramas), de 
Attick Demons (Make Your Choice e 
Hills of Sadness), de Kneel (Watchful), de 
Sotz’ (Sahkil), de ThrashWall (World 
Domination), de Through Silence Kept 
(Amor Vincit Omnia), de Undone Lies 
(Anubis Fall), e de Vëlla (I’ll Be the End). 
 
Tivemos os novos telediscos de Blind the 
Eye (Human Rights), de La Chanson 
Noire (Exile) e de Needle (The 
Absconder), o EP de estreia de Bosque 
(Pedrada no Charco) e a demo de estreia 
dos Kruzifix (Inferi Occultum). 
 

 
 
Os La Chanson Noire, os Gwydion e os 
Grievance anunciaram novos álbuns e 
tivemos ainda anúncios da reedição de 
Em Nome do Pai, do Filho… e do 

Rock’n’Roll dos Xeque-Mate e de 
Saeculum Domini dos Corpus Christii. 
 
Tivemos mais uma Metalpoint 
Confinement Session, desta vez com os 
Godark. 
 
Os Boulder assinaram pela Gruesome 
Records e os Inhuman Architects 
assinaram pela Vicious Instinct Records. 
 
Em estúdio estão os Tarantula para 
finalizarem o seu próximo trabalho e os 
Monolith Moon têm um novo baixista 
(Alexandre Almeida). 
 
Assistimos ainda ao nascimento de uma 
nova editora do underground nacional, a 
Gruesome Records, que se dedicará à 
edição de Metal. 
 

 
Por fim, a Voraus Records tem uma nova 
página de internet com loja online e os 
Godark já estão no Bandcamp. 
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O ROSTO DA MUDANÇA 

 
Muitas vezes ouvimos a frase “O que foi 
não volta a ser!” Mas, e porque não? Tudo 
pode voltar a ser, apenas pode ter de ser de 
uma outra forma. Os tempos assim o 
exigem. É certo que vivemos tempos 
únicos, é certo que temos já saudades da 
liberdade de outrora, excetuando claro, 
uma ditadura, mas mais importante do 
que a nostalgia é encarar esta coisa que é o 
futuro. 
 
Neste momento em que todos 
dependemos de todos, temos ao mesmo 
tempo a oportunidade de mostrar a nossa 
força, mostrar que juntos somos mais 
fortes. Até ao momento a luta tem sido 
inglória e, em alguns casos, vã. Contudo, a 
certeza é a de que vamos estar cá e vamos 
fazer parte da história, como 
sobreviventes que somos a partir do 
momento que respiramos. 
 
Sabemos que as maiores consequências 
ainda estão para chegar e que o real 
impacto da pandemia só mais à frente será 
entendido. Para já, o que sabemos é que 
para os artistas, sejam eles uma banda, um 
realizador ou um ator, os tempos são de 
crise e que, para quem faz disto profissão, 
os momentos são terríveis. Insiste-se 
numa política que beneficia sempre os 

mesmos, os elitistas que, por norma, 
acabam por ser os que são mais capazes de 
puxar os cordelinhos, ou os mainstream. 
Sim porque estes é que fazem o povo e a 
tribo sair da toca, mas sempre com 
distanciamento social, ou não. E depois há 
o esquecimento do espaço entre as duas 
partes, onde do outro lado se insere o Rock 
e o Metal. 
 
Já se sabe que este género tem um roteiro 
próprio, um público e um ambiente 
próprio e que dependem sempre de salas 
mais pequenas, mais convidativos à 
partilha e à proximidade com o seu 
público, pois é aí que reside a essência do 
género. Como tal, quanto mais tempo se 
mantiverem as salas pequenas fechadas e 
todo o movimento confinado, piores 
serão as consequências para quem se mexe 
nestes meandro e as consequências serão 
devastadores para a indústria, público, 
artistas e, em última instância, para a 
economia. 
 
Há dias ouvi um promotor dizer que é 
impossível cumprir o distanciamento 
num concerto de Rock ou Metal. Ora, se 
historicamente teremos de concordar, por 
outro lado, isto também dá azo a discórdia. 
Se estamos em tempos de mudança, todos 
teremos de nos esforçar por mudar e se 



isso não está parametrizado para o género 
X ou Y, para as pessoas A ou B, e deve 
aplicar-se a todos, isto quer dizer que terá 
de ser um esforço coletivo também para os 
rockers, metalheads, punks ou hipsters. 
Os outros todos, neste caso, é a grandeza 
do umbigo de cada um. Sabemos que não 
são tempos fáceis, mas caramba, temos de 
ter a força de mudar, de lutar e de tentar. 
As mazelas serão muitas, mas serão muitas 
mais quanto mais tempo demorarmos a 
ter esta mentalização da mudança. Este é o 
tempo de mostrar que o Rock é bem mais 
do que feios, porcos e maus, e ser o rosto 
da mudança. Para isso acontecer o que nos 
pedem é adaptação para a sobrevivência. 

--- NCL 
 

O DIA EM QUE A MÚSICA MORREU 

 
É provável que muitos de nós não nos 
lembremos do último concerto a que 
assistimos antes de a pandemia chegar. 
Mas todos nos lembramos do primeiro 
que não foi. Ou de cada concerto a que não 
pudemos ir nos últimos tempos. Como 
fãs, os tempos têm sido difíceis. Mas para 
aqueles diretamente envolvidos na 
indústria musical portuguesa têm sido 
piores. 
 

OS PRIMÓRDIOS 

 

“Temos sempre a ilusão que certos 
acontecimentos não atingem o nosso país 
e que nos encontramos suficientemente 
distantes e imunes a determinado tipo de 
eventos (o que por norma é verdade), 

talvez por isso, tenha demorado algum 
tempo a surgir um contexto que nos 
mentalizasse que este surto nos atingiria 
de forma rápida e impiedosa”, diz-nos Zé 
Pedro, da Larvae Records, e músico nos 
Holocausto Canibal, Grunt e The 
Ominous Circle. 
 

 
Zé Pedro 

 
De facto, as notícias iniciais de um surto 
de pneumonia em Wuhan, no final de 
2019, foram recebidas em Portugal, e na 
maior parte do mundo ocidental, com 
indiferença. Para isto terá contribuído 
não só o evento ocorrer do outro lado do 
planeta, mas também o alarmismo 
verificado nas anteriores duas décadas, 
doença das vacas loucas, gripe das aves, 
entre outros, versus o que efetivamente 
aconteceu no terreno. Assim, e apesar da 
identificação pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) de um novo coronavírus 
como a causa do surto em Wuhan, na 



realidade, os números pareciam mostrar 
que se tratava de uma situação semelhante 
às anteriores. As 30 de Janeiro existiam 
apenas 82 casos reportados fora da China. 
 
“As notícias que chegavam diariamente 
via os meios de comunicação deixavam-
me preocupado, porque o alerta deixou de 
ser localizado, para ser global, quando 
entrou em força na Europa, 
nomeadamente em Itália, onde a situação 
se tornou calamitosa. Com a subsequente 
disseminação por outros países europeus, 
e a provável chegada a Portugal, que viria a 
acontecer rapidamente, o medo instalou-
se nas pessoas, e isso viu-se na economia, 
com as pessoas a retrair o consumo de 
bens considerados supérfluos, e a apostar 
em comprar e ter em casa bens essenciais”. 
Para Manuel Fernandes da Bunker Store, 
“essa retração generalizada teve logo 
impacto na minha atividade. A música e a 
compra de discos obviamente não estão na 
lista das prioridades das pessoas quando se 
aproxima um período de crise e 
incerteza”. 
 
A grande maioria da indústria portuguesa 
apercebeu-se do potencial impacto da 
pandemia apenas no início de março com 
os primeiros casos identificados em 
Portugal, no dia 2. Ambos os casos eram de 
portugueses que haviam estado no 
estrangeiro recentemente (Itália e 
Espanha) onde contraíram o vírus. A 
primeira morte ocorre apenas no dia 16, 
mas, então, já muito do país estava parado, 

nomeadamente escolas e eventos 
desportivos. 
 
Hugo de Almeida, do Metalpoint diz-nos 
que apenas começou a ter a noção do 
impacto para a atividade no início de 
março: “A partir do momento que 
começam a surgir casos no nosso país, 
apercebi-me de imediato que iriam 
começar tempos difíceis para todos e 
principalmente para atividades de 
contacto social como é o caso de 
concertos”. Um dos últimos eventos a ter 
lugar antes da era pandémica foi 
exatamente no Metalpoint a 7 de março: o 
Porto Deathfest IV – Chapter I, 
organizado pela Larvae. “Logo após a 
primeira ocorrência de Covid-19 em 
Portugal a cronologia de eventos 
desencadeou-se a uma velocidade 
galopante e, escassos 10 dias depois, 
muitas venues nacionais anunciavam já a 
suspensão de toda a agenda de eventos, 
muitas tours internacionais começavam a 
desmoronar-se e o primeiro impacto tido 
foi o cancelamento das datas de Belphegor 
/ Suffocation / Hate em Portugal a meros 
8 dias do evento”, recorda-nos Zé Pedro. 
 
No dia 11 de março a OMS declarou 
oficialmente o surto como uma pandemia, 
uma data da qual não se esquecerá tão 
cedo Joana Carriço, fotógrafa muito 
ligada à área musical: “Recordo-me que 
nesse dia era para ir fotografar Anathema 
ao Capitólio em Lisboa, e nesse mesmo 
momento tomei a decisão de não ir”. A 18 



de Março, com 642 casos confirmados no 
país, e dia da segunda morte, é declarado o 
estado de Emergência em Portugal. E a 19 
de março, as portas do Hard Club já não se 
abriram para os fãs de Belphegor. 
 

 
Joana Carriço 

 
SOZINHO EM CASA 

 
O período de confinamento que se seguiu 
nas nossas vidas desenvolveu-se de forma 
diferente, de acordo com a maior ou 
menor preparação ou aptidão para 
trabalhar de casa, do nível de ansiedade 
face às notícias diárias, e da quantidade de 
pessoas com quem ficámos presos em 
casa. “Fiquei cerca de 4 meses em casa. Foi 
complicado, porque trabalhar em casa é 
muito mais cansativo, ter uma filha em 
telescola, ainda mais complica todo o 

processo”, conta-nos Augusto Peixoto, da 
IrondoomDesign e baterista de Host. 
“Depois há a saturação natural, porque há 
necessidade de se conviver com as pessoas 
e, ficar afastado de familiares, 
particularmente aqueles que são mais 
queridos, devido à idade foi um processo 
bastante triste”. 
 
“Para cumprir a lei, a Polícia Municipal 
encerrou a totalidade do centro comercial 
onde a Bunker Store se encontra. Isto 
aconteceu a 20 de março, sem aviso 
prévio, só tendo tempo de pegar no 
computador portátil e um punhado de 
discos. A loja só reabriu a 4 de maio, tendo 
neste período estado confinado em casa”, 
acrescenta Manuel Fernandes. Para Joana 
Carriço, “não é fácil seres inundado 
constantemente com notícias que de 
alguma forma incutem o medo. O estares 
privado do teu dia-a-dia, dos teus hábitos, 
o circular na rua, a perda momentânea da 
liberdade. São situações anti natura das 
quais qualquer ser humano se ressente 
sempre”. Como acrescenta Zé Pedro, 
“seguramente teve também um grande 
impacto psicológico em todos nós, com a 
assimilação abrupta que estávamos 
privados de uma imensidão de pequenas 
coisas que sempre tivemos como certas”. 
A dimensão psicológica mencionada, e o 
impacto presente e futuro daquilo pelo 
que passamos, é algo que certamente será 
analisado exaustivamente ao longo das 
próximas décadas. A verdade é que ainda 
é cedo para perceber as sequelas da 



pandemia a nível psicológico, mas os 
níveis de ansiedade na população em 
geral, e nas crianças em especial, por 
serem seres mais sociais no seu dia-a-dia, 
dispararam com o confinamento. A gestão 
das emoções durante este período foram, 
e estão a ser, complicadas, mas também 
nos permitem conhecer melhor. Nya, 
vocalista dos Kandia, confessa que “para 
nós não foi grande dor de cabeça. Damo-
nos extremamente bem quando estamos 
sempre juntos, curiosamente. 
Fortalecemos a nossa relação e a miúda 
estava no sétimo céu por ter os pais em 
casa. A distância da restante família foi o 
mais difícil, assim como parar de ensaiar 
com a banda. Correu tudo de forma 
bastante tranquila para alguém que sofre 
de ansiedade como eu”. 
 
MAS, E SE CERTAMENTE NÃO SEREMOS OS 

MESMOS EMOCIONALMENTE, COMO 
SEREMOS PROFISSIONALMENTE? 

 

“O impacto efetivo na minha atividade foi 
brutal porque passei de uma atividade de 
concertos semanais, de há 12 anos e tal 
para cá, para um redondo zero de 
concertos. E cancelamentos e adiamentos 
constantes de 30 concertos só nos 2 meses 
seguintes”, conta-nos Hugo de Almeida. 
O mesmo nos diz Zé Pedro, “Belphegor / 
Suffocation, o Chapter II e III do Porto 
Deathfest estão para já dados como 
adiados e foram articulados esforços com 
as respetivas agências envolvidas com 
vista à remarcação dos diferentes eventos 
durante 2021. É óbvio que isso acarretou 

um hercúleo esforço de logística, 
remarcação de voos junto de agências e 
um longo etc. De qualquer das formas 
optámos por proceder à devolução dos 
bilhetes de forma generalizada pois 
achámos que era a forma mais correta de 
atuar para com todos aqueles que de forma 
continuada apoiam os nossos eventos”. 
 

 
Nya 

 
Entre as pessoas com quem falámos para 
este artigo existem aqueles que trabalham 
exclusivamente, ou quase, no ramo 
musical, nomeadamente na parte de 
distribuição, mas o mesmo raramente se 
passa com a maioria dos músicos dentro 
da área de Rock e Metal. De facto, a grande 
maioria não consegue, infelizmente, 



subsistir apenas com os frutos da sua 
paixão, tendo em geral um emprego dito 
normal para além da atividade musical. 
Como nos conta Nya, “cá em casa foi mais 
sentido na atividade do André (guitarrista 
dos Kandia), pois ficou em layoff. No meu 
caso, como já trabalhava a partir de casa 
não teve grande impacto. Curiosamente 
tive mais trabalho, mas no que a Kandia 
diz respeito veio abalar um pouco os 
planos que tínhamos. Estávamos a 
remodelar o estúdio e tínhamos o 
concerto de aniversário para preparar. Foi 
um balde de água fria”. Jorge Pereira é 
outro fotógrafo que estamos habituados a 
encontrar nos concertos, principalmente 
no RCA, mas que tem uma outra atividade 
principal. Para ele “foi difícil, sempre 
habituado a ter eventos quase todos os 
dias, quer concertos quer competições 
desportivas, e de repente sem nada para 
fotografar. Monetariamente não fez 
grande transtorno pois não sou 
profissional e tenho outra atividade, mas 
só o facto de não fotografar o que mais 
gosto, música e futebol, deixou-me um 
pouco frustrado”. 
 
Podemos argumentar que é muito difícil 
que, mesmo sem pandemia, o mercado 
musical dentro do espectro do Rock e 
Metal português só muito dificilmente 
conseguirá fazer de qualquer um de nós 
milionário. No entanto, a precariedade 
financeira, decorrente da queda abrupta 
de vendas e do cancelamento de 
espetáculos ao vivo, mesmo que 

minorados pela venda digital, por 
correspondência, ou pelos concertos em 
streaming, teve um impacto brutal do qual  
 

 
Jorge Pereira 

 
ainda não sabemos como recuperaremos. 
Ou se todos o faremos. Segundo nos conta 
Manuel Fernandes, “nos 2 primeiros 
meses do ano até tive vendas acima da 
média habitual, desde que abri atividade 
em maio de 2014. A diferença notou-se 
logo em março com mais de 50% de 
quebra. A minha situação ainda piorou 
com o fecho da loja, tendo o mês de abril 
sido terrível, com uma quebra superior a 
80%”. Numa indústria por vezes 
habituada a viver um dia de cada vez, e 
com o dinheiro bem contado, mas onde 
tudo se encaixava quando a banda subia ao 
palco, a não existência de concertos, onde 
muitas das bandas, técnicos, agências e 
espaços acabavam por equilibrar as suas 
finanças através da bilheteira, 
merchandising e bar, vai certamente 



alterar completamente o panorama 
artístico português. 
 
“As bandas de que faço parte foram 
afetadas por vários cancelamentos, quase 
todos em território internacional: 
Holocausto Canibal - Death Feast Open 
Air na Alemanha, Death Coffee Open Air 
na República Checa, Club shows na 
Bélgica e Áustria, e Asakusa Deathfest em 
Tóquio; Grunt - Obscene Extreme Fest 
2020; The Ominous Circle - Covenant 
Festival VI em Vancouver e Vagos 
Metalfest 2020, para além de todos os 
outros eventos que não tinham sido ainda 
anunciados. Estávamos também a ultimar 
trabalhos de estúdio com duas bandas, 
atividades essas que sofreram igualmente 
sucessivos adiamentos face às limitações 
de circulação e demais medidas impostas 
pela pandemia”, termina Zé Pedro. 
 

A DOR TORNA-NOS MAIS FORTES 

 
Faz parte da bagagem da maioria dos gurus 
da motivação dizer que o sucesso os torna 
complacentes, se as coisas funcionam para 
quê alterá-las, e que é a dor, ou a 
necessidade, que nos faz evoluir ou alterar 
hábitos estabelecidos, que provaram não 
ser eficazes numa nova ordem económica 
e social. De facto, e masoquistas à parte, o 
desconforto com a situação em que nos 
encontramos num determinado momento 
é o que nos empurra para tomar uma 
decisão que de outra forma não 
tomaríamos, desde emigrar perante a 

perspetiva de passar fome a terminar uma 
relação que não funciona. Faz-nos pensar 
em tentar maximizar o retorno, quando 
antes sobrevivíamos bem com um esforço 
mínimo que não alterasse o nosso status 
quo. E, muitas vezes, a inovação acontece 
quando saímos da nossa zona de conforto 
por não ter mais nada a perder. 
 
A formação e a reinvenção são muitas 
vezes a solução: “Aproveitei o 
confinamento para aprender mais um 
pouco sobre software de edição e também 
para praticar outra vertente da fotografia 
que adoro que é a macrofotografia. 
Quanto à música, parei mesmo pois não 
havia concertos”, conta-nos Jorge Pereira. 
A falta de música ao vivo também é 
referida por Joana Carriço: “Neste 
momento com tudo muito parado é 
complicado fazer-se algo de novo 
especialmente ligado à música. Tenho 
andado a organizar o meu arquivo 
fotográfico e por vezes lá se encontra algo 
perdido e publica-se”. A falta de música ao 
vivo é, de uma forma transversal a todo 
este artigo, referida com mágoa pela 
maioria dos entrevistados. Para o 
Metalpoint, que faz dos concertos boa 
parte da sua subsistência, estes meses têm 
sido de muita luta: “A única alternativa 
encontrada foi proporcionar sessões live 
de bandas online e esperar pela entreajuda 
entre todos neste meio já de si pequeno. 
Aplicar fundos pessoais e ajudas de malta 
para manutenção do espaço até melhores 



dias. Dias esses em que possa haver 
concertos presenciais”. 
 
“Estarmos isolados fez com que 
tivéssemos de estruturar tudo de forma 
diferente. Foi um choque. Mas tudo se 
consegue. Deu para compor e planear 
melhor o que fazer neste novo cenário. 
Como agora fazemos tudo de forma 
remota não alterou muito também nesse 
campo”, diz-nos Nya. “O que mata mais é 
mesmo a saudade dos palcos e dos fãs”. 
Muitos artistas, editoras e distribuidoras, 
que em alguns casos já utilizavam algumas 
redes sociais ou plataformas de venda 
online de uma forma incipiente e mais 
para informação que para outra coisa, 
começaram a ver o potencial de muitas 
delas para continuar em contacto com os 
fãs e clientes. Multiplicaram-se as 
experiências no Facebook, Discogs, 
Bandcamp, Spotify e Patreon, entre 
outros. Apesar do ganho de tempo, e 
clientes já habituados a estas plataformas, 
também houve quem optasse por 
plataformas de venda e páginas web 
próprias. Nas palavras de Manuel 
Fernandes, “não tendo acesso à loja, onde 
se encontrava 98% do meu stock, tive de 
arranjar algumas alternativas para 
desenvolver a minha atividade em 
condições mínimas. A compreensão de 
alguns fornecedores que reencaminharam 
as encomendas da loja para o meu 
domicílio foi essencial para minimizar o 
impacto. Mas não resolveu o problema já 
que, apesar de não ter um site de vendas, 

utilizo a plataforma de venda Discogs 
onde foram aparecendo algumas 
encomendas que não conseguia satisfazer 
por não ter acesso ao material que estava 
na loja. Passado algum tempo, e depois de 
muito argumentar com a administração 
do centro comercial, consegui ter acesso e, 
pelo menos, recolher os discos vendidos. 
Houve um pequeno incremento da 
procura por essa plataforma, e pelos 
discos que ia publicitando diariamente 
através do Facebook da loja, a partir de 
casa. O confinamento dos demais clientes 
e amigos potenciou isso. Os CTT foram 
também essenciais para o envio de 
encomendas, mantiveram-se abertos 
nesse período ainda que com horários 
reduzidos. O contacto telefónico e pelas 
redes sociais também me manteve ligado 
aos clientes”. 
 

 
Manuel Fernandes 



Numa estratégia de tentativa e erro, onde 
o facto de a maioria trabalhar para si 
própria, e não através de multinacionais, 
acaba por ser uma vantagem em termos de 
agilidade e de aplicação de ideias fora da 
caixa, a verdade é que de uma forma geral 
temos assistido à sobrevivência, e em 
alguns casos crescimento, de muitos 
destes projetos. A própria situação 
emocional de muitos dos consumidores 
acabou por ser essencial a este regresso: a 
falta de música ao vivo, associada à 
privação do consumismo e à necessidade 
de ter algo físico numa luta constante 
contra um inimigo imaterial, potenciou 
não só o consumo de formatos físicos 
como o vinil e a cassete, como a assistência 
de emissões de concerto em stream, em 
direto ou em diferido. Acrescenta Manuel 
Fernandes que “o facto de os 
consumidores pouparem nas idas aos 
concertos e festivais, acaba por 
encaminhar esse dinheiro para a compra 
de discos e merchandising, diretamente às 
bandas, em plataformas online e também 
nas lojas físicas e tradicionais como a 
Bunker”. A interação entre músicos e fãs 
é, paradoxalmente, cada vez mais próxima 
e regular apesar da distância física. A 
insatisfação perante o que lhes oferecia 
este abominável mundo novo e a vontade 
de lutar contra um fado mais negro de 
todos é bem resumido nas palavras de Zé 
Pedro: “A dada altura cansei-me de 
esperar pelo timing supostamente certo, e 
saturei-me da apatia e receio generalizado 
a nível editorial, que contaminava 

transversalmente todas as vertentes 
musicais e decidi ir materializando alguns 
lançamentos que tinha plena confiança 
que iriam resultar, como Haemorrhage, 
Sacred Sin, Gaerea. Embora sem rede, 
penso que em boa altura tomei essa 
decisão pois revelou-se um risco 
totalmente contido e fez-me ver que o 
mercado de venda online estava na 
verdade mais pulsante que nunca”. 
 

O FUTURO A DEUS PERTENCE 

 
Ou não. Na altura em que escrevo estas 
linhas Portugal está em vias de poder 
entrar numa segunda fase de estado de 
emergência, com mais de 700 casos por 
dia confirmados de infeção. E ainda longe 
de podermos voltar aos concertos ao vivo 
de uma forma mais regular. E natural. Os 
poucos que se têm realizado, Xutos & 
Pontapés e Moonspell por exemplo, 
fazem-se à distância e sentados. Até o 
merchandising vem ter connosco. 
 
Neste momento, e precisando de vacinas 
fiáveis como de pão para a boca, já todos 
nos apercebemos que temos ainda largos 
meses desta pandemia pela frente. A 
maior parte do tecido empresarial 
português já estima continuar a trabalhar 
debaixo destas condições até ao fim do 
primeiro semestre de 2021. Sem falar do 
impacto do regresso dos nossos filhos à 
escola. É expectável que o impacto na 
indústria musical seja ainda maior, tendo 
em conta que vive da interação social entre 



pessoas. E da emoção. Jorge Pereira 
partilha desta opinião: “Não tenho uma 
perspetiva muito otimista em relação à 
indústria musical em Portugal. Foram os 
primeiros a parar e serão os últimos a 
recomeçar. Quanto a 2020 prevejo que 
não haverá muitos concertos, pelo menos 
enquanto estas condições se mantiverem. 
Para 2021, pelo menos o primeiro 
semestre vai ser difícil, vai depender de 
como o combate á pandemia evoluir, se 
conseguirem descobrir uma vacina eficaz. 
Apesar de já estarem agendados inúmeros 
concertos e festivais, as condições 
impostas para a realizações destes eventos 
tem de ser alteradas, nomeadamente a 
quantidade de público permitido. Se não 
morrermos da doença vamos morrer da 
cura”! 
 

 
Augusto Peixoto 

Nya também não tem uma perspetiva 
muito otimista em relação à evolução da 
indústria e ao regresso aos palcos: “quero 
acreditar que tudo vai normalizar 
lentamente, mas por outro lado, receio 
que isto venha introduzir algumas 
manobras que depois já não serão 
deixadas. Em tudo que acontece há 
sempre quem tente lucrar, veremos na 
indústria musical o que vai acontecer. 
Tudo indica que não vai ser fácil, muitos 
espaços a não conseguir manter as portas 
abertas. Se isto já era difícil antes, imagina 
agora! Para o underground sobreviver vai 
ser necessário muito jogo de cintura”. 
 
Outra ideia que passa pelas respostas é o 
facto de a indústria musical portuguesa 
não ter, por vezes, a noção da sua real 
importância e comportar-se um pouco 
como o quintal de apenas alguns. Parece 
realmente verdade, tendo em conta a 
resposta dada em tempos de crise, desde as 
queixas que a alguns é permitido dar 
concertos com salas pouco menos que 
lotadas, até ao ruído que se gerou com a 
malograda linha de € 1M disponibilizada a 
alguns artistas através da RTP e do 
TVFest, que o cerrar de fileiras não existe, 
acabando por agir cada um por sua conta e 
de acordo com os seus interesses. 
 
Mas será isso assim tão mau, 
principalmente para o “parente pobre” da 
indústria, que os interesses corporativos 
dos mesmos de sempre cedam perante a 
voracidade autofágica de sobreviver 



contra tudo e contra todos? Que se assista 
à atomização de uma indústria que se julga 
maior do que provavelmente será, e que 
muitas vezes subsiste mais à força da mão 
estendida e da venda de ideais, que à força 
do trabalho e do acreditar na sua arte? 
 
Na opinião de Augusto Peixoto “A 
indústria musical portuguesa é um nicho 
restrito onde somente alguns conseguem 
entrar. É extremamente complicado 
conseguir vencer na música e no 
Underground, particularmente o do 
Metal, ainda mais complicado. De todos 
os anos que tenho como músico, apesar de 
já não seguir assim tanto o percurso, noto 
que já não existe um circuito forte como 
os que existiram nas décadas de 80/90 e 
inícios do novo século. Mas, lá está, isso 
vai depender do empreendedorismo dos 
novos músicos, porque os mais antigos já 
contribuíram e muito para a causa”. 
 
Como dissemos anteriormente, vontade, 
engenho e espírito DIY nunca parecem ter 
faltado ao Metal português. O mantra de 
pedir desculpa (ou talvez não) em vez de 
pedir licença acaba por ser crucial em 
momentos de crise. A proatividade e o 
experimentalismo acabam por funcionar 
bem numa altura em que ter uma estrutura 
demasiado pesada e monolítica pode ser 
uma sentença de morte. Como nos diz 
Manuel Fernandes, “se a situação em 2021 
se mantiver como em 2020, sem a 
possibilidade das bandas atuarem ao vivo 
em concertos e festivais, estas também 

terão de se reinventar, e isso já está 
acontecer com streamings de atuações a 
solo ou em conjunto e campanhas de 
crowdfunding. O confinamento total ou 
parcial, também pode ser positivo ao nível 
da composição, já que os músicos têm 
mais tempo disponível e continuam a 
escrever música, a gravar, e as editoras a 
lançar e promover discos novos”. Aliás, a 
vontade de fazer algo, aliado ao adiar de 
muitos projetos, pode ser até o mais 
problemático a médio prazo. 
 

 
Hugo Almeida 

 
Pode parecer ridículo na situação em que 
nos encontramos ao dia de hoje, mas um 
dos maiores riscos existentes a médio 
prazo é o excesso de oferta. Como nos 
recorda Hugo Almeida, “em 2021 espero 
muito sinceramente que tudo mude. É a 
esperança que todos temos. Claro que 



havendo abertura para uma situação de 
normalidade irão surgir muito mais 
iniciativas, mas, infelizmente, já muitas 
casas e fests não existirão para albergar 
essas iniciativas”. Zé Pedro afina pelo 
mesmo diapasão, mas elabora: 
“independentemente de novos focos 
pandémicos ou da total extinção dos 
mesmos, muitos procedimentos em vigor 
até então mudaram, entretanto de forma 
irreversível sem nos termos apercebido 
disso, e vamos ter de reinventar muitos 
processos. Penso que mesmo que 
voltemos a contornar os 
condicionamentos que nos permitam 
materializar objetivos com a naturalidade 
de sempre, é inegável que vamos assistir a 
um afunilar ou acumular de uma data de 
lançamentos de álbuns que foram ficando 
na gaveta, editoras com sobrecarga de 
catálogo, agências a braços com 
indemnizações a promotores ou 
impossibilidade de remarcação de tours, 
festivais e eventos com as slots todas 
preenchidas durante várias edições fruto 
da pausa generalizada e remarcação 
posterior que foi sendo levada a cabo. Tem 
de haver muita ponderação para haver um 
desconfinar estruturado e sólido da 
indústria musical. Um regresso brusco à 
normalidade pode ter efeitos igualmente 
nocivos”. 
 
A equação é relativamente simples, a 
solução é que não: os novos projetos, mais 
os trabalhos já previstos para 2021, mais os 
concertos previstos para 2021, mais os 

concertos adiados de 2020; contra um 
menor poder económico decorrente da 
crise pandémica. A necessidade de fazer 
algo pode ser muito superior à capacidade 
do povo de a pagar. Mas esta análise não 
tem em conta outro fator muito 
importante: sim, um artista deve ser 
recompensado pelo seu trabalho, e o 
sonho de muitos é poder viver apenas da 
música, mas, mais que um emprego, ser 
músico ou trabalhar no meio é uma 
paixão. E uma paixão é otimista, sempre. 
“Penso que durante muito tempo as 
precauções que estamos a incutir no nosso 
dia-a-dia vão continuar. E penso que vai 
haver ainda muitas restrições. E algum 
medo. Mas sou apologista que tudo vai 
melhorar a seu tempo e voltaremos a seu 
tempo a fazer, a viver, a conviver e a 
trabalhar como era dantes”, reforça Joana 
Carriço. Não nos limitamos a fazer, 
vender ou comprar música. Respiramos, 
sentimos, suamos música, 
independentemente do dinheiro que 
temos no bolso. E isso é mais verdade 
ainda no underground, onde nos 
habituámos a nunca ter assim tanto 
dinheiro no bolso nos melhores dias. E em 
Portugal. Como recorda Zé Pedro, “penso 
que os portugueses sempre estiveram 
talhados para suprir dificuldades e vencê-
las com a maior das resiliências e é essa a 
minha crença seja qual for o contexto que 
nos aguarda”! Por isso é que subiremos 
outra vez aos palcos. E sobreviveremos até 
chegar aí. --- RF 
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Hugo Correia é o homem do trigo, 
lendário ou não, faz parte da nossa praça, 
multi-instrumentista, produtor e maestro 
de algumas orquestrações brilhantes. 
 

CONSEGUES ENUMERAR TODOS OS TEUS 
PROJETOS? 

 
Realmente muitos deles não passaram de 
projetos sem uma construção sólida de 
carreira. Vipassana, Triste Sistre, Electrik 
Fado e Deussémen nunca passaram de 
alguns temas online sem qualquer edição 
concreta. Considero os meus projetos 
mais relevantes os Fadomorse, O 
Lendário Homem do Trigo e as edições de 
música académica em nome de Hugo 
Correia. 

FALA-NOS UM POUCO DE CADA UM 
DELES? 

 
Os Fadomorse foi aquele projeto a quem 
mais anos de vida dediquei. Um grupo sem 
estética definida com um cruzamento 
sonoro sem limites. Com 21 anos de vida, 
o grande objetivo foi, a partir das letras e 
da estética musical, sensibilizar 
politicamente e socialmente o estado da 
cultura e para a falta de pensamento 
crítico da sociedade portuguesa em geral. 
Infelizmente o mercado não nos deu 
qualquer hipótese porque nunca 
conseguiu perceber a estética da banda e 
logo não o conseguiu catalogar. Fomos 
tendo cada vez menos concertos o que me 
levou a congelar por algum tempo a 
criação e a carreira dos Fadomorse. O 
Lendário Homem do Trigo começou por 
ser uma brincadeira que fiz para um 
concurso que acabei por vencer. A reação 
foi tão positiva que sem me chatear muito 
decidi pegar na música de muitas das 
bandas sonoras que compus para teatro e 
levá-la a palco. Cada concerto é único, 
pois vive muito de improvisação e é raro 
levar um set de instrumentos igual. Como 
Hugo Correia continuo a compor alguma 
música académica e a fazer arranjos 
orquestrais para alguns discos de amigos.  
 



COMO CONSEGUES TEMPO PARA TODOS? 

 
Felizmente com o Covid-19 não tem 
faltado tempo, faltam é concertos. 
Infelizmente o mercado não te permite ter 
muitos projetos. A internet trouxe tanto 
lixo sonoro que dificilmente consegues 
que alguma da tua música chegue às 
pessoas. Acaba por ser um ciclo viciado e 
chega quase sempre aos mesmos amigos e 
ao público de sempre. 
 

 
 

O QUE SE PODE ESPERAR DE TI PARA 
2021? 

 
Estou a preparar o novo disco de O 
Lendário Homem do Trigo para ser 
editado até junho de 2021. Estão 
planeados três concertos com a Banda 
Sinfónica de Chaves e com o Rui Veloso 
onde se vão tocar arranjos meus e duas 
obras minhas. 
 

QUAIS AS TUAS MAZELAS DO CORONA? 

 
Perdi algum dinheiro em concertos, mas 
como trabalho numa Orquestra tenho a 
sorte de continuar a receber um salário. 
Tive algumas experiências de streaming 
na internet, mas honestamente não é para 
mim. Lamento a falta de noção do 
Ministério da Cultura e do povo 
português que pensam que cultura é 
entretenimento e recreio. 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM 
PARA OS NOSSOS LEITORES? 

 
Gostava que as pessoas consumissem 
mais arte maior, Teatro, Dança, Artes 
Plásticas, e que fossem mais heterogéneas 
no consumo de música. A música clássica 
e o jazz foram postos de parte pela maioria 
das pessoas e é aí que se encontra a grande 
parte da música arte maior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURAS 
20,00€ / 12 números 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
 

 

mailto:mrevistalusitania2020@gmail.com


 

 
 

 
 
Jorge Caldeira é o responsável pela 
Catedral do Rock, programa de rádio da 
Popular FM. 
 

COMO NASCE A CATEDRAL? 

 
A Catedral do Rock nasceu do convite 
feito por Inga Oliveira, atualmente a 
trabalhar na Rádio Amália, e que em 2006 
era a coordenadora de programação da 
Popular FM, no Montijo. Já tinha 
trabalhado com a Inga na Rádio Clube da 
Moita, em 1990, que sabia do meu gosto na 
divulgação da produção nacional e 
pretendia um programa do género, ideal 
para uma rádio cuja política radiofónica 
desde sempre foi a música portuguesa ou 
de expressão portuguesa. 

A Catedral do Rock é um programa de 
rádio, exclusivamente dedicado à 
produção nacional. Na sequência de 
outros do género, da minha 
responsabilidade como o Rota do Som 
(RCM, Moita, 1986-1988), a Caravela do 
Ocidente (RCM, Moita, 1990) e o V 
Império (Rádio Pal, Palmela, 1990-2003). 
 
O nome do programa foi escolhido em 
memória do extinto Rock Rendez-Vous, 
carismática sala de concertos em Lisboa, 
também conhecida por catedral do rock, 
que tão bem caracterizou e dinamizou a 
chamada música moderna portuguesa 
durante a segunda metade dos anos 80. 
 
A primeira emissão foi para o ar em 25 de 
junho de 2006 e abriu com Desejo (Ao 
Vivo no Pavilhão Atlântico) dos Xutos & 
Pontapés, na primeira hora, e com Games 
of Wonder dos Dr. Zilch, na segunda 
hora.  
 

QUE TIPO DE PROJETOS OU BANDAS 
PROMOVES? 

 
A Catedral do Rock é um programa de 
autor, independente, no qual se pretende 
criar um espaço que resulte numa 
simbiose musical Rock/Metal, em que o 
seu verdadeiro espírito esteja encarnado e 
respire sem apreensão e seja direcionado 
para a divulgação da produção nacional, 



destacando o Rock como estilo musical 
predominante e quase obrigatório, 
dividido em duas partes: a primeira de 
características Rock, podendo também 
incluir algumas nuances Pop, e a segunda 
com uma musicalidade mais agressiva, 
privilegiando o Metal português. A 
primeira hora intitula-se de O Rock Puro 
e Duro e a segunda hora de O Metal de 
Portugal. 
 
Por isso, todos os projetos musicais com 
estas caraterísticas se enquadram no 
espírito do programa. 
 
QUAL O PROJETO OU BANDA QUE TE DEU 

MAIS GOZO PROMOVER? 

 
Todos os projetos que estão no seu início, 
mesmo em estado embrionário, são os que 
me dão mais gozo mostrar porque são 
aqueles que mais necessitam de promoção 
para que eles próprios acreditem que é 
possível ir sempre mais além. E também 
todos os projetos já com alguma duração e 
maturidade que se revelam como uma boa 
afirmação no panorama musical 
português, porque devem continuar a ser 
apoiados. 
 
Os meus gostos pessoais não se podem 
confundir com preferências. Por isso, 
todos me dão gozo em promover, cada um 
de maneira diferente porque há 
identidades próprias. Mas quanto ao 
programa, não posso destacar nenhum 
projeto em concreto. Tenho o defeito de 
gostar de todos. 

TENHO SIDO FÁCIL MANTER A CATEDRAL 
EM FUNCIONAMENTO? 

 
Não é difícil. Há atividade mais do que 
suficiente para manter um programa 
semanal com estas caraterísticas. E ainda 
bem que há matéria-prima suficiente para 
criar conteúdos continuadamente, 
semana após semana. A grande 
dificuldade é mesmo gerir a quantidade de 
conteúdos e conseguir que todos tenham 
o seu espaço no programa. Há muita e boa 
música em Portugal. Considero os 
escritores de canções muito criativos, 
assim como os músicos. Muitos músicos, 
apesar de não serem compositores ou 
escritores, são criativos nas texturas 
musicais, o que dá ainda mais substrato às 
canções. Há qualidade. 
 

TENS ALGUM EPISÓDIO QUE QUEIRAS 
PARTILHAR? 

 
Hum… sim, pode ser um episódio que se 
passou em direto com Karuniiru, quando 
ainda não tinha o disco deles e aproveitei 
para passar um tema que já estava na 
minha posse, antes do disco sair, e que 
tinha como título Esporra. Depois de 
anunciar o título, o vocalista Domino 
(Luís Marques), que se fazia acompanhar 
pelo Melkor (José Marreiros), diz muito 
atrapalhado que já não era esse o título, 
que tinha sido alterado para Jorra. 
Perguntei porquê e ele respondeu que era 
mais light. Fiz-me despercebido e 
perguntei mais leite? Um trocadilho 
fonético com o título do tema. 



Desmanchámo-nos a rir no estúdio, em 
direto, e lá continuámos com a boa 
disposição e mais música. 
 
O humor é uma componente forte do 
programa, principalmente durante uma 
boa conversa, seja em estúdio seja por 
telefone. E prefiro a palavra conversa à 
palavra entrevista porque nada é 
preparado. Ligam-se os micros e as falas 
são espontâneas. 
 

QUAIS SÃO AS TUAS MAZELAS DO 
CORONA? 

 
Três meses de ausência da rádio entre 
meados de março e meados de junho. Por 
recomendação da ARS de Setúbal para a 
rádio, quanto a programas em direto e 
com entrevistas presenciais. A rádio ficou 
praticamente em teletrabalho e 
logisticamente era impossível manter 
todos os programas no ar. Só ficaram os 
que eram possíveis, principalmente os 
diários de sustentabilidade da própria 
rádio. 
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS 

NOSSOS LEITORES? 

 
Ouçam música. Seja qual for, seja 
nacional ou estrangeira, mas ouçam 
música. Há muito a descobrir. A música é 
uma forma comunicação com uma 
universalidade infinita. 
 

 
 
Infelizmente, atualmente parece que a 
música está a perder enquanto forma de 
arte. Ouço muita coisa prefabricada. Isso 
não é música, não há criatividade, não há 
imaginação, não há esforço na 
composição ou na lírica. A música não 
pode ser computorizada, tem de ser 
orgânica. Os computadores foram feitos 
para nos ajudar no trabalho, não para nos 
substituir na criação. Por isso, ouçam 
música! 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Forest of Dreams é o novo projeto 
criado por Mário Rodrigues, elemento 
integrante de bandas como KarbonSoul, 
Cavemaster ou Project Noïr. Em março 
deste ano estreou-se com o álbum 
homónimo, um disco completamente 
instrumental dentro da vertente mais 
ambiental do Black Metal. Cinco meses 
depois surpreendeu-nos a todos com o 
segundo trabalho Sacrum Terram, um 
disco que conta com as vocalizações de 
Vulturius dos Irae. 
 
COMO FOI O PROCESSO DE CRIAÇÃO DESTE 
PROJETO E A EDIÇÃO DE DOIS DISCOS, EM 

TÃO CURTO ESPAÇO DE TEMPO? 

 
Foi um conjunto de fatores que levou a 
que o álbum saísse tão rapidamente. No 
princípio ninguém estava à espera de que 
houvesse uma pandemia, ninguém estava 

à espera de que houvesse este isolamento, 
esta misantropia das pessoas se afastarem 
todas umas das outras. Foi no ano passado, 
em outubro, que este projeto começou. Fiz 
50 anos e para assinalar a data fui até ao 
cimo da Serra de Sintra. Chovia e estava 
nevoeiro, um dia horrível, mas fui sozinho 
com a câmara e tirei uma série de fotos. 
Quando cheguei a casa comecei a olhar 
para as fotos e elas inspiraram-me a criar 
este projeto. Geralmente comigo os 
projetos nascem sempre de imagens, de 
sons ou de acontecimentos que geram 
depois um conceito. A Forest of Dreams 
surgiu naquele dia de nevoeiro lá em cima 
na serra de Sintra e levou-me a fazer um 
projeto onde eu teria a total 
responsabilidade. No princípio era para 
ser só instrumental, para não estar a 
chatear ninguém para cantar porque eu 



não tenho esses dotes, mas depois sem 
estarmos à espera surgiu a pandemia. 
Com esse isolamento forçado tive um 
bocadinho mais tempo para pensar e 
então comecei a desenvolver os temas. 
Como não queria chatear ninguém para 
cantar, nem conseguia cantar os temas, 
decidi lançar aquele álbum, um pouco à 
pressa e sem nome, daí o título ter ficado 
apenas A Forest Of Dreams. Tudo fluiu 
assim, sem muita divulgação, pois 
simplesmente lancei-o na internet em 
formato digital. Depois, com mais tempo 
livre, comecei a fazer mais músicas que 
aproveitei daquela fase de inspiração do 
isolamento. Durante meses praticamente 
não tive cá ninguém em casa, não tive cá 
ninguém no estúdio, estive sempre 
sozinho e aproveitei para ir compondo 
músicas que não entravam noutros 
projetos que eu tenho. Então juntei mais 
uma série de músicas. Quando isto soava 
já a qualquer coisa, mostrei a uma pessoa 
amiga que me disse simplesmente “Olha, 
falta aí a voz do Vulturius!”. Eu conheço o 
Hugo há já muitos anos, mas nunca 
trabalhamos juntos. Falei com ele, ele 
ouviu as músicas e aceitou participar no 
projeto. Depois de eu ouvir o trabalho 
final fiquei surpreendido e decidi que era 
um álbum que tinha de sair e estava com a 
força toda. 
 

 

A PRESENÇA DO VULTURIUS NESTE 
TRABALHO VEIO ACRESCENTAR ALGO 

MAIS AO AMBIENTE MUITO PRÓPRIO QUE 
ESTE DISCO TEM, UM AMBIENTE QUE É 

DIFÍCIL DE ENCONTRAR NOUTRAS 
PROPOSTAS MUSICAIS DO GÉNERO. 

 
Eu sou fã de Black Metal mais ambiental. 
É aquilo que oiço e gosto. Como já tenho 
um projeto um pouco nessa onda quis 
inicialmente que A Forest Of Dreams 
fosse composta apenas por instrumentais, 
daí ter gravado todos os instrumentos. 
Mas como a voz do Vulturius ficou tão 
bem por cima desses instrumentais, o 
disco ganhou muito com a voz dele. 
 

E AS LETRAS FOI ELE QUE AS ESCREVEU. 
ELE TINHA ALGUM TEMA BASE QUE LHE 
TENHAS DADO OU FOI INSPIRAÇÃO DO 

MOMENTO? 

 
Isso até é engraçado! Fiz as músicas, dei os 
títulos e quando o Vulturius veio ao 
estúdio, ouviu as músicas um par de vezes, 
mas ainda não tinha letras. Expliquei-lhe 
o título do tema e o engraçado é que ele 
escreveu logo aquilo que eu gostava de ter 
escrito se tivesse dons para isso. Gostava 
de ter escrito e gostava de ter cantado 
aquilo. Ele conseguiu apanhar mesmo o 
feeling e pronto, foi um casamento 
perfeito. 
 
A SERRA DE SINTRA TEM AQUI UM PAPEL 

FUNDAMENTAL NO CONCEITO DESTE 
TRABALHO. PODIAS DESENVOLVER MAIS 

ESTA LIGAÇÃO? 

 
Tive a sorte de ser criado à beira da serra 
desde miúdo. Ainda recentemente 
publiquei no Instagram uma fotografia de 



quando eu tinha 15 anos e criei a minha 
primeira banda de Black Metal. Nessa 
altura fui tirar as fotografias lá acima na 
serra. Há uma ligação que se criou ao 
longo dos anos. Não devia dizer isto, mas 
até chegava a faltar à escola para ir lá para 
cima para o castelo e para a serra. Desde 
miúdo tenho uma ligação muito grande 
com o local. É um sítio inspirador, 
místico. É um sítio onde, se fores sozinho, 
consegues meditar, pensar. É um local 
muito especial que já foi descrito por 
muitos poetas e muita gente no passado. 
Toda a gente tem um encanto assim 
especial pela Serra de Sintra, pela sua 
envolvência e pela força que ela transmite. 
Para este álbum comprei um gravador 
portátil e fui para a serra gravar sons. 
Consegui gravar os pássaros, na Peninha 
consegui gravar o vento, consegui ir até à 
praia gravar as ondas do mar. Com estes 
samples gravados por mim consegui que o 
disco tivesse uma ligação ainda mais forte 
àquilo que eu estava a querer transmitir 
com este projeto. 
 
SE EM TERMOS CONCEPTUAIS FOI A SERRA 

DE SINTRA QUE INFLUENCIOU ESTE 
TRABALHO, EM TERMOS MUSICAIS 

REFERES OS BLUT AUS NORD E 
NUMENOREAN… 

 
Os últimos álbuns destas bandas 
marcaram-me muito e ouvi-os bastante 
durante esta fase. No entanto foram 
simplesmente orientações estéticas 
sonoras, nunca foi minha intenção imitar 
essas sonoridades. Foi mais uma 
orientação que tive enquanto trabalhava. 

COMO TEM SIDO A REAÇÃO DAS PESSOAS 
A ESTE DISCO? 

 
Tem sido espetacular! Quase todos os dias 
recebo mensagens a dar os parabéns e a 
mostrarem-me que gostaram do disco. 
Ninguém estava à espera, não foi uma 
coisa que foi pensada, e por isso não houve 
grande antecipação. Isto foi um bocado 
espontâneo e apanhou muita gente 
desprevenida. Já me conheciam de outros 
projetos parecidos, mas assim tão 
ambiental foi uma surpresa. Está a correr 
bem, tenho muitos pedidos para lançar 
isto em formato físico. Se correr tudo bem 
em breve vai sairá em CD ou em tape para 
o pessoal colecionar. 
 
O PAULO BUCHO APARECE AQUI A TOCAR 

BATERIA APENAS NO TEMA ETERNO 
LAMENTO… 

 
O Paulo colabora comigo em vários 
projetos e é um baterista de sessão que uso 
aqui no meu estúdio. Ele gravou este tema 
e achei por bem colocá-lo no disco porque 
fez um bom trabalho. Nota-se a diferença 
da bateria tocada por ele e tocada por mim, 
a minha é mais direita. 
 

ESTA PARAGEM FORÇADA QUE TIVEMOS 
NOS ÚLTIMOS MESES MUDOU MUITO OS 
PLANOS QUE TINHAS PARA O RESTO DO 

ANO? 

 
Sim, mudou. Tinha a gravação do álbum 
de KarbonSoul, que ficou em standby com 
o afastamento obrigatório que nós 
tivemos. Cavemaster também está em 
standby e está praticamente 90% gravado, 



só estamos à espera de nos podermos 
juntar outra vez. Esperemos que a partir 
de setembro consigamos finalizar o disco. 
Por fim, os Project Noïr também estão 
parados. 
 

MAS NOS PROJECT NOÏR NÃO FOI POR 
CAUSA DO CONFINAMENTO, CERTO? 

 
Tenho agora o Pedro Leal Dias dos 
Gwydion como vocalista. Ele tem andado 
um pouco ocupado e ainda não deu para 
podermos terminar as gravações. É um 
disco que gostava de acabar este ano 
porque é algo especial. Conta com o José 
Luís Peixoto que escreveu todo o disco. É 
um álbum que merece ver a luz do dia. 
 
O DISCO DOS KARBONSOUL, É QUE JÁ TEM 

MUITA GENTE À ESPERA, HÁ ALGUM 
TEMPO… 

 
Sim, tem havido sempre contrariedades. É 
incrível, temos aqui um estúdio, temos 
aqui todos os meios para se poder gravar 
um álbum e tem havido sempre 
contrariedades. Vários de nós tivemos 
problemas na vida que não nos 
permitiram estar focados a 100%. E gravar 
um disco de Death Metal com cinco 
pessoas é um bocadinho mais difícil do 
que gravar um álbum sozinho. Em A 
Forest of Dreams eu gravei os 
instrumentos todos, é um estilo mais livre. 
Nos KarbonSoul é preciso ensaiar e que 
tudo esteja certinho para se poder fazer as 
coisas como devem ser. 
 

DEVES ESTAR ANSIOSO PARA QUE OS 
CONCERTOS REGRESSEM. A TUA ÚLTIMA 

PRESENÇA EM PALCO FOI EM JANEIRO NO 
HARD METAL FEST DE MANGUALDE COM 

OS KARBONSOUL…  

 
Foi um orgulho enorme tocar em 
Mangualde. Gostei muito de lá tocar, é 
tudo muito boa gente. Conheci também 
boas pessoas nesse dia. Antes disso tinha 
estado em dezembro com os Cavemaster 
no Pindelo dos Milagres. Desde 
Mangualde tem sido uma nulidade 
completa, sem concertos. Tínhamos 
alguns marcados, mas foram obviamente 
cancelados. Não há previsões de quando 
poderemos voltar aos palcos, até porque 
não temos ensaiado. Todos neste ramo 
estamos a sofrer com esta situação. 
 

 
 

E O PRÓXIMO DISCO DE A FOREST OF 
DREAMS SERÁ JÁ DAQUI A TRÊS OU 

QUATRO SEMANAS? 

 
Já comecei a pensar nele! Depende da 
evolução das coisas e se tiver de voltar a 
trabalhar com as bandas isto vai ficar 
parado. Mas se continuar a situação como 
está, possivelmente este ano ainda sai mais 
um disco. 
 
NOTA: Entrevista reproduzida com a gentil autorização de 
Carlos Guimarães / Caminhos Metálicos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALOR! 2020 teve um verão com 
temperaturas fora do normal. Para além de 
ser o ano da pandemia da Covid-19, com 
todas as consequências diretas e 
condicionantes de várias ordens que daí 
vieram, afetando transversalmente todos 
os setores do nosso país. Na continuação 
de um caminho de reinvenção, que se 
tornou visível no final de 2018, com a 
publicação do álbum Plástico, os 
Glockenwise aplicam o golpe de mestre e 
surgem nas plataformas digitais com o 
single Calor. 
 
Calor é a versão cantada em português do 
tema Heat, incluído no álbum homónimo 
editado em 2015 pela banda. A parceria 
com o GNR Rui Reininho, a dar a voz às 
novas palavras cantadas em português, 

transporta os Glockenwise para uns 
degraus acima do patamar em que 
habitualmente têm visibilidade. A canção 
irá ganhar corpo, como faixa bónus na 
edição em vinil do álbum Plástico, prevista 
sair para o final deste ano. 
 
Voltando atrás pouco mais de uma década, 
em Barcelos, Nuno Rodrigues, Rafael 
Ferreira, Rui Fiúsa e Cristiano Veloso, 
adolescentes, inconformados, fazedores 
de um rock energético que nunca deixou 
indiferente quem por esses anos os viu em 
palco, dão vida a três magníficos álbuns de 
rock, pela chancela da Lovers & Lollipops: 
Building Waves em 2011, Leeches em 2013 
e Heat em 2015. Entre outras coisas, pelo 
caminho tornaram-se um trio, mas e como 
tudo o que é bom tem um fim e o teenage 



angst não dura sempre, os rapazes 
mostraram ser de uma cepa que pouco se 
vê por estas terras. Querem continuar a 
viver da sua arte e quem quer dá sempre 
um jeito! Mostraram-se maduros, evoluir 
e crescer implica ruturas, Plástico é 
cantado em português, pisca o olho às 
rádios e a outros públicos. Não é um disco 
fingido, mas há diferenças grandes. 
 
Eu gosto de pensar que a semente 
continua lá e que um destes dias os rapazes 
de Barcelos me irão voltar a surpreender 
com uma produção mais low-fi, daquelas 
recheadas de canções que entram diretas 
no coração da imensa minoria que os viu 
nascer e fazerem-se homens. ---SN 
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DISCOGRAFIA 
2020 – Calor (single) 
2019 – Dia Feliz (single) 
2019 – Ao vivo no Eléctrico (EP) 
2018 – Moderno (single) 
2018 – Plástico (álbum) 
2015 – Heat (álbum) 
2013 – Leeches (álbum) 
2011 – Building Waves (álbum) 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Kneel é o projeto a solo de Pedro Mau, que 
nos apresenta Ailment este mês o seu 
segundo álbum. 
 

FALA-NOS DE KNEEL? 

 
Kneel surgiu após o fim da banda que 
tinha em Ponte de Sor, Kneeldown. A 
banda terminou à medida que a malta foi 
saindo da terrinha para estudar e trabalhar 
fora, ficando apenas eu e o Phur na voz, 
daí a ideia de cortar o nome ao meio. Mais 
tarde, saí também de Ponte de Sor para 
trabalhar em Lisboa e decidi continuar o 
projeto sozinho, mais como maneira de 
me manter ligado com o mundo musical e 
para me forçar a tocar outros 
instrumentos que não só bateria. Foi 
também para aprender sobre produção. 
 
Mas era em Ponte de Sor que tinha o meu 
espaço, em Lisboa não tinha espaço ou 
condições para tocar. A Câmara 
Municipal de Ponte de Sor gentilmente 
cedeu-me um espaço para o projeto e 
todos os fins de semana, religiosamente, ia 

a Ponte de Sor onde aproveitava para 
compor e tocar. 
 
Já em Lisboa comecei os Wells Valley e, 
mais tarde, convidei o Filipe Correia a 
participar em Kneel como vocalista 
convidado. 
 
O QUE PODEMOS ESPERAR DE AILMENT? 

 
Ailment é o segundo disco deste projeto e 
naturalmente é uma evolução de 
Interstice, em todos os aspetos. Tanto a 
nível de composição, produção e mistura 
como também a nível lírico, já que o Filipe 
é novamente convidado especial neste 
disco e todo o conteúdo lírico é da sua 
autoria, ao contrário do primeiro disco em 
que as letras foram feitas a meias por nós. 
 
É um disco denso, menos hardcore que o 
primeiro, mas mais Mathcore / Thrash, o 
que quer que isso signifique. Não gosto 
muito de rótulos, mas penso que são os 
mais apropriados. 
 



 
 

QUAIS AS DIFERENÇAS PARA OS 
KNEELDOWN? 

 
Não acho que haja sequer comparação 
com os Kneeldown. Os Kneeldown 
surgiram em 1999. Época alta do Numetal 
e era o que se tocava com hardcore à 
mistura. Kneel tem uma veia 

completamente diferente e não vejo 
quaisquer semelhanças entre os dois 
projetos. Claro que a distância temporal 
também reflete ideias e estilos de épocas 
muito diferentes. 
 

QUAIS SÃO AS TUAS MAZELAS DO 
CORONA? 

 
Relativamente a Kneel, visto que é um 
projeto a solo, sem compromissos e sem 
concertos, não teve impacto negativo. Já 
com Wells Valley, foi bastante negativo 
porque não permitiu que a banda fizesse a 
divulgação justa do disco, que era bastante 
recente no início da pandemia, e também 
estamos parados a nível de ensaios desde o 
fecho do país. 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM 
PARA OS NOSSOS LEITORES? 

 
Se gostam de música apoiem os artistas 
que ouvem, independentemente do estilo. 
É uma época estranha e está a ter 
consequências muito negativas em 
milhares de vidas, principalmente a nível 
monetário. Há pessoal que ficou sem 
trabalho de um dia para o outro e vive com 
dificuldades que nunca pensaram viver. 
Não é um stream num Spoticenas que vai 
fazer a diferença. Se já não ouvem CDs ou 
vinil, e se puderem, comprem 
merchandise. É aí que o apoio se faz sentir 
mais e faz realmente a diferença. 
 
DISCOGRAFIA 
2020 – Ailment (álbum) 
2013 – Interstice (álbum) 
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Música para os Mortos faz no final deste 
mês dez anos que foi lançado. Estivemos à 
conversa com Charles Sangnoir, autor da 
obra. 
 

QUE MEMÓRIAS GUARDAS DO MÚSICAS 
PARA OS MORTOS E DAQUELE TEMPO? 

 
Ah, foram momentos épicos, para mim! 
Embora já tivesse bastante estrada e não 
fosse estranho a gravar discos, foi a 
primeira vez em que senti estar a fazer 
uma coisa mais séria. Reuni todos os 
meios à minha disposição e avancei sem 
medos. Gravei o piano no grande 
auditório do Instituto Piaget, as baterias e 
percussões na antiga sede do Toca Rufar, 
com os irmãos Mário e Pedro Santos na 

bateria e o meu mestre Rui Júnior na 
percussão, e o resto fui fazendo entre o 
meu estúdio e o do Fernando Matias, que 
se encarregou da produção. Uma manta de 
retalhos que tomei por molde para todos 
os meus outros discos. Fiz um vídeo para 
cada tema, ainda filmado de uma forma 
muito naïf com uma handycam e, vamos 
lá, um álbum inteiro em áudio e em vídeo. 
Foi uma altura muito doce e algo ingénua 
da minha vida, mas que firmou bem as 
bases do que viria a fazer nos dez anos 
seguintes. Toquei por todo o lado, fazia 
concertos aonde quer que me aceitassem, 
desde tabernas a palácios. O Músicas para 
os Mortos foi toda uma escola, e a melhor 
de todas. 
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COMO TEM SIDO O TEU PERCURSO NESTES 

QUATRO ÁLBUNS? 

 
Tem sido um percurso muito variado, 
com altos e baixos, como em tudo na vida. 
Houve alturas em que cheguei a 
abandonar os palcos, mas tive também a 
oportunidade de levar a minha música a 
novas latitudes: toquei em Vigo, Madrid, 
Londres e Paris. Fui à Madeira, aos Açores 
e fiz, inclusive, um concerto no Cemitério 
dos Prazeres. Tive a oportunidade de 
partilhar discos e palcos com os meus 
artistas favoritos e o prazer de compor 
música nova em cidades tão interessantes 
como Marrakesh, Copenhaga, Barcelona 
ou Helsinki. E agora, claro, em 
Montpellier, onde habito desde há 3 anos. 
Tive também a oportunidade de fazer 
música para cinema e televisão, algo que 
sempre aspirei fazer. Na verdade, não me 
posso queixar, tem sido uma viagem e 
peras! 

FALA-NOS DO CRUZ CREDO? 

 
Cruz Credo é o novo disco a sair do forno, 
exatamente 10 anos após o Músicas para 
os Mortos. Podia dizer que é o ponto em 
que volto às origens, mas seria 
absolutamente falso. É um disco onde 
faço exatamente o oposto, se o Música 
para os Mortos é um somatório da 
influência da cultura tradicional 
portuguesa em mim, Cruz Credo é a busca 
pelo futuro. Interessa-me explorar novos 
caminhos e se há dez anos procurava ver 
no que daria casar o piano com o bombo 
ou o fado, desta vez vou buscar tempero ao 
Trap, ao Electro, mas também aos 
diametralmente opostos Doom e Stoner. 
Há momentos deliciosos neste disco. A 
introdução, com o Adolfo Luxúria 
Canibal a ler Pierre Louis, um dueto com 
o magnífico Manuel João Vieira, um tema 
com Fernando Pessoa declamado em 
árabe, uma malha completamente fora da 
caixa feita com pessoal do rap francês ou 
uma canção totalmente cantada à capela, 
onde se junta mais tarde um sublime solo 
de guitarra do Tó Trips. La está, a manta 
de retalhos continua a levar a sua avante, 
mas cada vez mais bem tecida e sublime. 
 

 



O disco foi masterizado em Londres pelo 
Jon Astley que, entre outras coisas, 
trabalhou com os Rolling Stones, os Led 
Zeppelin ou os Sex Pistols, assim como 
com a Tori Amos. Eu gravei uma versão 
dela para este disco e foi o sítio ideal para 
masterizar, inclusive a Tori ouviu e consta 
que gostou muito... 
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COMO TE AFETOU ESTA PANDEMIA? 

 
O Covid-19 veio trazer uma carga de 
trabalhos. Do ponto de vista criativo foi 
até bastante estimulante, compus 3 discos, 
fiz uma banda sonora e trabalhei numa 
série de novos vídeos, tanto para mim 
como para outros artistas, mas não poder 
viajar e, sobretudo, não poder dar 
concertos é horrível. Pessoalmente, não 
me posso queixar, até porque tenho à 
minha volta pessoas extraordinárias que 
me permitem continuar na minha senda, 
mas é terrivelmente deprimente ver e 
sentir o impacto desta pandemia por todo 

o mundo, principalmente entre os artistas, 
que são os primeiros a dar o que têm e os 
últimos a ver o seu ganha pão 
reestabelecido. 
 

 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM 
PARA OS NOSSOS LEITORES? 

 
Nunca fui muito de deixar mensagens, 
mas o que tenho para dizer está na minha 
música e, mais do que inclinar alguém a 
tomar partido, gosto de estimular a que 
cada um forme a sua opinião, 
especialmente neste tempo de virgens 
ofendidas em que cada um é um lápis azul. 
Ainda assim, deixo uma nota de rodapé: 
obrigado a todos os leitores da Lusitânia 
pelo tempo perdido em redor da minha 
música. O resto é conversa! 
 
DISCOGRAFIA 
2020 – Cruz Credo (álbum) 
2016 – Evergloom (álbum) 
2013 – Macumba Stereo (álbum) 
2012 – Cabaret Portugal (álbum) 
2010 – Música para os Mortos (álbum) 
2009 – O Bordel de Lúcifer (single) 
2007 – Canções de Faca e Alguidar (demo) 

 

 

 
  



 
 

MÚSICA EM TEMPOS SOMBRIOS 

 
A música, enquanto expressão artística, 
inscreve-se no seu tempo histórico e, por 
conseguinte, acaba inevitavelmente por 
reflecti-lo, podendo até em alguma 
medida constituir-se como uma das 
portas, vozes de um determinado 
Zeitgeist. Cabe por isso perguntar o que é 
que poderá existir, no tempo presente, 
que possa ser reflectido de uma forma que 
seja artisticamente diferenciadora e 
instigante? 
 
Em face desta indagação, e dado ser hoje 
um flagrante lugar-comum a constatação 
de que o mundo contemporâneo 
protagoniza múltiplas e profundas 
convulsões, cada vez mais divorciadas de 
um ideal nobre e elevado de humanidade, 
diria que o tempo presente tem, 
infelizmente, muito para oferecer ao olhar 
artístico. Na verdade, os tempos sombrios, 
de que fala Hannah Arendt, inspirando-se 
num poema de Brecht, nada têm de 
exclusivo de um período histórico em 
concreto. O cortejo de injustiças, 
opressões, desigualdade e de tantas 
calamidades materiais e morais não são, 
de todo, uma raridade histórica, pelo que 
cada tempo lida com as especificidades 

dos seus males, enquadrado pelos 
contornos que as circunstâncias ditam. 
 
O nosso tempo não é, deste modo, 
diferente de outras conjunturas férteis em 
adversidades. Contudo, e sob um certo 
ponto de vista, podemos assumir que pela 
escala, natureza e intensidade das 
tragédias e dos desafios existenciais para a 
própria humanidade, vivemos 
actualmente um período em que o lado 
negro da condição humana adensou a sua 
opacidade. Soa aparentemente a 
paradoxo, dada a vasta panóplia de 
avanços, descobertas, realizações e 
inovações ocorridas em campos muito 
diversos da actividade humana, do 
conhecimento científico à criação 
artística, mas o facto é que a compulsão 
voraz do crescimento económico nos 
tornou vítimas do progresso, por 
exemplo, ao nível das catástrofes 
ambientais e não só. O aumento das 
desigualdades e do fosso da distribuição 
dos privilégios passou a assumir um ritmo 
mais galopante. Os ataques aos valores 
humanistas e democráticos fazem medrar 
os ódios populistas, a intolerância, o 
autoritarismo e a regressão de direitos 
básicos. Entre muitas outras coisas. 



Face, então, ao labirinto tortuoso em que 
nos encontramos enleados, como 
responder artisticamente ao mundo? 
Sufocamos na regurgitação da nossa 
cólera e desencanto ou resgatamos a 
acutilância das visões críticas que nos 
ajudam a romper com os limites do 
presente e a emancipar-nos das suas 
fantasmagorias? No caso concreto do rock 
e do metal, e uma vez que estes estilos 
musicais transportam um prestígio de 
transgressão, faz sentido assumirmos uma 
postura de ruptura com as engrenagens 
viciosas de uma realidade de que não nos 
queremos cúmplices. Mas, e em que 
sentido disparar o olhar artístico? 
Edificando imaginários utópicos ou 
distópicos? 
 
É certo que, qual D. Quixote, o ímpeto 
idealista de reinventar o mundo, porque 
não temos como nos sentir plenamente 
bem neste em que existimos, insufla a 
grandiosidade das aspirações humanas e, 
nesse sentido, a visão de uma realidade 
mais nobre e impoluta pode impelir-nos 
para a utopia. Trata-se, na verdade, de um 
caminho que vem sendo 
paradigmaticamente trilhado pelo 
pensamento humano desde Platão, no 
século V a.C., passando por Thomas 
More, no século XVI, entre tantos outros, 
e que é bem revelador do poder da 
idealização para nos aproximarmos de 
uma sociedade mais justa e harmoniosa. 
Mas como aspirar a um mundo ideal se 
não estivermos persuadidos da absoluta 

urgência de evitarmos cair nos perigos e 
nos artifícios mais tenebrosos da acção 
humana? Como é que, no fundo, nos 
podemos tranquilizar e acreditar na 
viabilidade da bondade onírica quando 
muitas das possibilidades postas em curso 
pelas lógicas e pelos constrangimentos 
estruturais a que estamos agrilhoados 
apontam para cenários de catástrofe 
planetária e para o estrangulamento da 
nossa dignidade humana? 
 
No caso concreto do universo do rock e do 
metal, é justo dizer que algum deste tipo 
de inquietações já foi tendo o seu lugar, o 
que significa que não estamos perante um 
território propriamente virgem. Desde o 
niilismo de algum punk mais primordial e 
errático - No future! - até a algumas 
elaborações mais sofisticadas, com 
contornos de ficção científica, por parte 
de bandas/artistas como Rush, Kraftwerk 
ou David Bowie, passando por alguns 
trabalhos do metal dos anos 90, como 
Sepultura, Megadeth ou o caso óbvio dos 
Fear Factory, estes últimos explorando o 
filão da crítica ao carácter entorpecedor e 
escravizante da tecnologia, até a algumas 
obras de metal extremo que projectam 
futuros desoladores para a humanidade, 
são de facto vários os exemplos que 
mostram que há um certo lastro de 
imaginários distópicos que, sem dúvida, 
beliscam as convicções mais positivas 
sobre o futuro humano. 
 



No entanto, aquilo que o tempo presente 
poderá ter de distintivo, face ao passado 
mais ou menos recente, é o facto de muitas 
das inquietações já não se configurarem 
apenas como meras possibilidades 
teóricas ou ficcionais, pois os perigos, 
incertezas e efeitos negativos colocam-se 
hoje num plano bem menos longínquo e 
abstracto. Estamos agora muito mais 
embrenhados numa espiral descendente 
com implicações potencialmente mais 
implacáveis e irreversíveis. A arte em 
geral, e a música em particular, 
desempenhará, por isso, uma importante 
função se conseguir reclamar o papel de 
construção de imaginários distópicos. 
Daqueles que sejam realmente capazes de 
nos inspirar terror, perplexidade, 
prudência, sabedoria e revolta, tal como a 
literatura tão bem o fez durante o século 

XX, através de nomes como Zamiatine, 
Orwell, Huxley, Bradbury, pois só o 
sentimento de um medo quase tangível 
nos poderá despertar o olhar crítico, 
quebrar o entorpecimento da 
cumplicidade passiva e instigar até algum 
engajamento subversivo. Antes de nos 
querermos transcender através da força 
agregadora e apaixonada das utopias, 
devemos estar cientes de que para lá 
chegar temos de ultrapassar os abismos da 
actual condição humana. Para tal, a 
música do tempo presente deve 
interpelar-nos com as suas estéticas líricas 
e sonoras para que visceralmente 
ansiemos pelo esbatimento dos matizes 
negros destes tempos perigosamente 
sombrios. --- HR 
 
NOTA: Texto escrito segundo o antigo acordo ortográfico. 

 
 

REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

 
Retomando a reflexão iniciada no 
número anterior, desta vez, ao invés de 
deixar aqui uma observação sobre um 
disco em particular, opto por fazer 
referência a três projetos que editaram 
singles no início da década de 70 e que 
poderiam ter tido uma outra projeção no 
panorama musical nacional, não fosse este 
um período conturbado da nossa história 
enquanto sociedade. Escreve-se aqui 

sobre os singles dos Heavy Band, dos 
Xarhanga e dos Objectivo. Em comum 
estes singles têm a particularidade de 
serem cantados na língua inglesa, uma 
situação que até poderia ser encarada 
como uma breve tentativa, por parte dos 
intervenientes nestes projetos, de uma 
certa internacionalização da música rock 
feita neste país. 
 



 
 
Começando pelos Heavy Band e o seu 
single de 1972 Beggar Man / Funky, 
editado em Angola pela Decca, como 
subsidiária da EMI. Nos Heavy Band 
pontificavam os nomes de Fernando 
Girão (a.k.a. Very Nice) e Filipe Mendes 
(a.k.a. Phil Mendrix), de quem se voltará a 
falar novamente em números futuros 
neste espaço. Ambos os temas seguem a 
linha de um hard rock perfeitamente 
adequado a uma onda já popularizada em 
terras britânicas, por nomes como Cream,  
 
Zeppelin, Purple ou Sabbath, e nos quais a 
voz de Girão e a guitarra de Mendes 
assumem um poder e volume pouco 
comum para a altura, no nosso território. 
Ainda gravariam um segundo single de 
despedida, no qual já o som que 
praticavam era apelidado de música 
progressiva, mas, apesar de conter alguns 
elementos de interesse, já se apresenta 

sem o espírito e fôlego dos primeiros 
temas. 
 
Sobre os Xarhanga e o single de 1973, Acid 
Nightmare / Wish Me Luck, editado pela 
Zip Zip, temos a dizer que se trata, sem 
dúvida, de um trabalho muito bem 
conseguido dentro daquilo que é a onda 
do hard rock, contendo até algum carácter 
progressivo e também alguma da génese 
daquilo que se poderá definir como heavy 
metal. De entre os três trabalhos aqui alvo 
de reflexão, considero-o o mais bem 
conseguido, não só a nível sonoro, mas 
também em termos de composição. 
Liderados por um tal de Júlio Pereira, 
figura que mais tarde irá atingir grande 
notoriedade dentro do panorama da 
música tradicional portuguesa, elevando o 
género com os seus discos a solo a 
patamares muito interessantes, e também 
por Carlos Cavalheiro, um vocalista 
detentor de grande amplitude e qualidade.  
 

 



Apesar de terem demonstrado talento e 
criatividade com a edição de um single de 
estreia, é nesta proposta que revelam toda 
a sua excelência enquanto projeto musical 
e que peca apenas pela escassez em termos 
de temas. Voltaremos, igualmente, a 
escrever sobre estas personagens nesta 
coluna, porque ainda voltariam a editar 
algo musicalmente interessante. 
 

 
 
Finalmente, os Objectivo e o seu single 
Out of the Darkness / Music, editado em 
1972 pela Nexus. Um projeto que se 
diferenciava dos acima mencionados 
devido ao envolvimento de alguns 
músicos estrangeiros, nomeadamente 
ingleses e americanos, e onde se viria a 
destacar um guitarrista em particular, de 
seu nome Mike Sergeant, que viria a fazer 
carreira em Portugal. Este facto, por si só, 
adicionou uma qualidade em termos de 
composição à música contida neste 
trabalho. Também aqui se destaca a 

presença do baixista Zé Nabo, uma das 
figuras mais emblemáticas da música rock 
em Portugal. Já antes este projeto havia 
editado um EP e vários singles, dos quais 
apenas um deles se destaca por ter sido o 
primeiro disco estereofónico lançado 
neste país e cuja relevância a nível musical 
deixa algo a desejar. Apesar de já antes se 
terem apresentado ao vivo em 1971 no 
blasfemo, para a época, festival de Vilar de 
Mouros, é com a edição deste último 
single que a musicalidade do projeto 
atinge uma notoriedade digna de registo e 
cujo o contorno progressivo do seu rock se 
virá a revelar, infelizmente, demasiado 
avant-garde para as mentalidades da 
altura. Viriam a separar-se pouco depois, 
deixando um legado que foi já alvo de 
compilação e no qual estes dois temas se 
destacam claramente, estando dentro do 
espírito dos tempos e corrente musical 
que se vivia no exterior e que ainda hoje se 
ouve com agrado, aliás, como todos os 
outros trabalhos aqui referidos no texto 
deste mês. Bem hajam. --- JB 
 
DISCOGRAFIAS 
 
HEAVY BAND: 
- Beggar Man / Funky - Decca, 1972 
- Your New Motel - Decca, 1972 
 
XARHANGA: 
- Great Goat / Smashing Life (In A City) - Zip Zip, 1973 
- Acid Nightmare / Wish Me Luck- Zip Zip, 1973 
 
OBJECTIVO: 
- At Death's Door / A Place in the Sun / Gin Blues / I Know That 
- Sonoplay, 1969 
- The Dance of Death / This Is How We Say (Goodbye) - 
Movieplay, 1970 
- Glory / Keep Your Love Alive - Movieplay, 1970 
- Out of The Darkness / Music - Nexus, 1972 
- Out of Darkness / Anthology 1969-72 (P.P.P., 2009) 

 



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
A Constant Storm é um projeto musical e 
artístico que começou na cidade do Porto. 
Formado nos finais de 2013 por Daniel 
Laureano e com o mantra de the wilder the 
better, a natureza metamorfa do projeto 
sempre foi o principal cartão de visita, 
Black Metal atmosférico cru ou Black 
Death Metal abrasivo, Darkwave acústico 
e explorações etno-góticas aventurosas 
são os reinos que já foram explorados até 
hoje e o futuro continua tão imprevisível  
como sempre.  
 
Nos inícios de 2014, pouco tempo após o 
19º aniversário de Daniel, o EP Storm 
Born foi concebido e criado, uma 
representação e descrição poética de uma 
tempestade, com um estilo que consiste na 
mistura de Black Metal atmosférico e 
algumas pitadas de atmosferas Darkwave. 
Em 2015, Daniel juntou-se à banda 
portuguesa de Metal Melódico 
Moonshade, o que correspondeu à 
relegação de A Constant Storm para 

segundo plano durante a totalidade do 
ano. A influência desta nova banda viria, 
contudo, a provar-se essencial para o 
futuro do projeto.  
 
Chegado a 2016, Daniel juntou-se aos seus 
companheiros de banda, Ricardo Pereira e 
Afonso Aguiar, para dar início à produção 
do primeiro álbum de longa duração de 
ACS, Storm Alive. Explorando uma 
direção musical claramente mais agressiva 
e particularmente direcionada para o 
Blackened Death Metal, as sete faixas do 
disco foram impregnadas com reflexões 
filosóficas acerca da crise existencial, 
tendo saído no dia 6 de maio do ano 
referido. Como suporte ao álbum, uma 
sessão acústica especial foi gravada e 
lançada, no final de 2017, o EP ao vivo Live 
at Greenhouse, que contou com versões 
de três músicas do Storm Alive, bem como 
duas covers: um medley de Dead Can 
Dance e Sopor Aeternus, e uma canção de 
David Bowie.  
 
A Constant Storm voltou a hibernar do 
olho público durante 2018 e 2019, devido 
ao lançamento e tours subsequentes do 
disco Sun Dethroned, dos Moonshade, 
mas um novo trabalho foi composto e 
gravado durante esse período. Lava 
Empire foi lançado no verão de 2020 e 



contou com contribuições de Ricardo 
Pereira, Pedro Quelhas e Inês Rento. Com 
um conceito baseado em redor de temas 
de conflito interior e identidade, as 
músicas do disco tomam a forma de uma 
viagem guiada pelas superfícies e 
profundezas de diferentes reinos de uma 
civilização antiga e esquecida, numa 
maneira algo reminiscente da Divina 
Comédia, obra de Dante Alighieri. 
Elementos de Metal Gótico, Blackened 
Death Metal, World Beat Étnico e Jazz 
Fusion convergem num só local, tornando 
Lava Empire uma peça musical ambiciosa. 
 
Pela altura do lançamento do disco, Daniel 
anunciou a sua saída dos Moonshade, 
passando a poder dedicar a sua total 
atenção a ACS. Através do tempo e da 
evolução, a única certeza acerca de A 
Constant Storm é que esta entidade nunca 
se conformará apenas a um género ou 
ideia, e que esse aspeto se manterá como o 
combustível omnipresente que alimenta o 
seu fogo. --- ACS 
 

 
 
Ao contrário daquilo que as modas e a 
ditadura da indústria musical dos anos 90 
tentaram estabelecer, o Rock’n’Roll não 
tem de ser lamechas, inocente e pálido. 
 

Anos de trabalho duro em palco e em 
estúdio, em grupos como Attick Demons, 
Dawnrider, Divine Lust, Iberia, entre 
outros, antecederam a criação dos Affäire 
que se apresentaram em finais de 2011 
com o single editado em vinil Born Too 
Late. 
 
O álbum de estreia At First Sight, 
masterizado no The Groove Room em 
San Rafael, California, por Davy Vain, foi 
lançado para todo o mundo em setembro 
de 2015 pela Demon Doll Records, sediada 
em Los Angeles. 
 
Após meio ano a promover o álbum de 
estreia ao vivo, os Affäire voltaram a 
estúdio para gravar o EP Neon Gods, 
lançado também em 2015 pela Raging 
Planet, composto por 4 originais e pela 
primeira versão gravada pela banda, I Saw 
Her Standing There dos The Beatles. 
 
Actuações ao vivo em Portugal e Espanha, 
incluindo datas como banda de abertura 
de Paul Di Anno (UK), House Of Lords 
(USA), Chris Holmes (USA), Grim 
Reaper (UK), entre outras, antecederam o 
mais recente álbum Less Ain't More, 
editado mundialmente pela Perris 
Records (USA) em 2019. O disco foi 
produzido por Ricardo Dikk nos Estúdios 
Dynamix e masterizado por Phil Brewster. 
Um vídeo animado, inspirado no infame 
jogo de computador português Paradise 
Café de 1985, foi produzido para o single 
de avanço. Em novembro, um segundo 



vídeo, Nasty But True, foi lançado e 
distinguido como Vídeo do Mês pela The 
New Wave Of Hair Metal. Less Ain’t 
More gerou considerável airplay a nível 
mundial e críticas bastante 
entusiasmantes, e foi considerado o 
Melhor álbum de Hard Rock 2019 pela  
World of Metal. 
 
Em 2020, os Affäire continuam a 
promover o novo álbum e a preparar a 
retoma de concertos e festivais em 
Portugal e na Europa. --- Affäire 
 

 
 
Um quarteto de Lisboa, formado pelo 
André Pedroso Rocha, o João Romão, o 
João Nogueira e o Cláudio Pidgeon 
Aurélio. No final de 2016 juntámo-nos 
pela primeira vez num estúdio com o 
objetivo de criar música na onda do Stoner 
Rock. Enquanto nos íamos conhecendo 
pessoal e musicalmente, andávamos 
também, de forma inconsciente, a compor 
os primeiros passos do que viria a ser a 
nossa primeira demo, a Hidden Mirage, 
lançada em 2018. 
 
O nosso som é Rock, cheio de riffs, solos 
de guitarra e bateria. É a liberdade de 
fazermos aquilo que queremos e 
imaginamos. E o que criamos é 

certamente um rock vindo do deserto 
influenciado pelas sonoridades 
magrebinas. O nosso nome foi escolhido 
numa tentativa de relacionar a nossa 
realidade com a nossa imaginação. O 
conceito do deserto apareceu após 
compormos as primeiras malhas que nos 
transportavam imediatamente para 
guerras colossais no deserto. 
 
Gravámos a Hidden Mirage nos estúdios 
Lemon Drops Media, no Montijo. Os 
estúdios estavam com uns preços bem 
acessíveis para gravação em take direto e 
nós aproveitámos. Tínhamos direito a 
uma série de horas de gravação nos 
estúdios, tínhamos também uns temas no 
bolso bem ensaiados, e foi então tocá-los 
as vezes necessárias até ficarmos 
satisfeitos. Estávamos todos na mesma 
sala, como se fosse um concerto privado 
para o técnico que estava na régie, o André 
Eusébio. Toda a sessão foi bastante 
tranquila, se calhar até demais, pois fomos 
apressados pelo Eusébio que estava 
atrasado para jantar com os pais da 
namorada, visto que nos encontrávamos 
na véspera de Natal. Quando terminámos 
o processo de gravação das faixas, 
começámos à procura de editoras 
portuguesas que pudessem estar 
interessadas em colaborar connosco. A 
Raging Planet é uma editora que está cá há 
uns bons anos, já editou muita música 
boa, foi então a primeira editora à qual 
decidimos enviar um e-mail. A resposta 
do Daniel Makosch foi super rápida, 



conhecemo-nos, gostámos da maneira de 
pensar que ele tinha, ele gostou das nossas 
ideias e então decidimos editar e lançar em 
formato físico a Hidden Mirage. 
 
O público que está atento às novidades 
deste género musical, assim que saiu o 
álbum, regra geral mostrou-se 
surpreendido. Com as diversas formas de 
comunicação que existem, através da 
internet, começámos a receber reviews e 
mensagens de grande apreciação vindas 
de todo o mundo, EUA, México, África 
do Sul, Rússia. Por cá, começámos a 
apresentação ao vivo em Lisboa e um 
pouco pelo Norte, e as pessoas vêm ter 
connosco entusiasmadas pelo que 
acabaram de ouvir. É esse entusiasmo que 
nos alimenta a vontade de continuar a 
criar e o lançamento do álbum Karakum é 
o reflexo dessa vontade. 
 
Planos para o futuro: Só agora começámos 
por isso os planos são muitos e a vontade 
de os concretizar também. Mas 
principalmente é continuar a compor e a 
dar concertos. Começamos aqui por 
Portugal e continuamos além-fronteiras, 
onde quer que haja curiosidade para nos 
ouvir a atuar ao vivo. ---Desert’Smoke 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Päzmonstro são um quinteto lisboeta, 
com raízes post rock, entre outras 
influências como o rock progressivo, 
punk hardcore e post punk. Composto por 
músicos de excelência, com uma larga 
experiência, ligação e contribuição para a 
música portuguesa desde os anos 90 
(Bullies, Fiona At Forty, Lesma, Aside, 
Ash is a Robot, Corda, entre outras). 
 
Rui Camões (guitarra), Mário Castro 
(guitarra), Nuno Vicente (baixo) Raul 
Carvalho (bateria) e Cláudio Aníbal 
(vozes) consolidaram o desejo, de vários 
anos, ao trabalharem em conjunto. 
 
O seu primeiro EP Päzmonstro contém 5 
canções originais, cantadas em português, 
Vasco da Gama foi a primeira amostra e 
single de apresentação que abriu as portas 
do início desta história.  
 
Esta não é tão somente uma simples 
viagem musical. Apresentam uma 
componente visual muito sólida e criativa. 
Uma banda sonora para uma história com 
sons, temas e linhas narrativas, 
aproximando uma realidade tangível e 
sensorial com um lado transcendente e 
fortemente imaginativo. --- Päzmonstro 
 
 



 
 
O projeto nasceu em 2017 pelas mãos da 
Anita Nobre na voz e do César Mendes no 
Baixo. Já tocavam juntos há muitos anos e 
decidiram que o momento era perfeito 
para criarem a sua própria sonoridade. 
Convidam posteriormente Ricardo 
Galrão e João Nuno Barros para a guitarra 

e a bateria, respetivamente. 
 
Em 2018 sobem ao palco das Festas do 
Mar, em Cascais, para um concerto 
memorável. Em 2019 gravam o primeiro 
álbum, Valsa de Curto Pé, no Namouche, 
misturado por Joaquim Monte e 
masterizado por Simon James 
Wadsworth. 
 
O álbum nasce no seio de uma banda que 
é puro rock português. Ao longo dos 
últimos meses deram entrevistas em 
várias plataformas, lançaram dois 
videoclips e mantêm-se a trabalhar com 
afinco no projeto. O que dói cá dentro esta 
estranha paz ---Ser 
 

  



 

 

BAS ROTTEN – Surge 
Grindcore, álbum, vinil, 17 faixas, 20:47 
Raging Planet 
 

 

BASALTO – Doença 
Stoner Rock Doom Metal, álbum, reedição, CD, 6 faixas, 44:48 
Gruesome Records 
 

 

CENSURADOS – Censurados (30th anniversary) 
Punk Rock, álbum, reedição, CD + Digital + K7 +Vinil, 13 faixas 
Rastilho Records 
 

 

CENSURADOS – Confusão 
Punk Rock, álbum, reedição, K7, 12 faixas 
Rastilho Records 
 

 

CLOCKWORK BOYS – Como se não Houvesse Amanhã 
Punk Rock, álbum, Vinil 
Voraus Records 
 

 

Split DECAYED / DESASTER 
Black Metal, single, Vinil, 2 faixas 
Chaosphere Recordings 
 

 

JOÃO CABRITA – Cabrita 
Jazz Funk, álbum, CD + Digital + Vinil duplo, 10 faixas 
Omnichord Records 
 

 

KNEEL – Ailment 
Thrash Death Metal Mathcore Hardcore, álbum, CD + Digital, 10 faixas,43:00 
Raging Planet 
 

 

LA CHANSON NOIRE – Cruz Credo 
Avant-Garde Noir Rock, álbum, CD + Digital + K7, 12 faixas 
Chaosphere Recordings, Raging Planet, Violeta Exótica + Larvae Record (K7) 



 

 

MATA-RATOS – Sente o Ódio 
Punk, álbum, reedição, CD, 13 + 12 faixas bónus 
Chaosphere Recordings 
 

 

REVOLUTION WITHIN – Chaos 
Thrash Metal, álbum, CD + Digital + K7, 9 faixas 
Rastilho Records 
 

 

THRASHWALL – ThrashWall 
Thrash Metal, álbum, CD + Digital, 8 faixas 
Firecum Records 
 

 

VENTR – Numinous Negativity 
Raw Black Metal, mini-álbum, Digital + Vinil, 4 faixas 
Signal Rex 

 

…

 

 

AGATHOCLES / GROG – Smashed Hammer Feast 
Black Metal Grindcore, split, Digital + K7, 10 faixas 
Murder Records + Hellprod Records 
 

 

MARION COBRETTI / SONNY VINCENT 
Punk Rock, álbum, redistro, vinil, 12 faixas 
Cobra Kai / Voraus Records 
 

 

MORTE – Demónios Abissais 
Black Metal, álbum, CD, 8 faixas 
Firecum Records 
 

 

RAGEFUL – Ineptitude 
Brutal Death Metal, álbum, CD + Digital, 10 faixas, 34:19 
Edição de Autor 
 

 

XEQUE-MATE – Em Nome do Pai, do Filho… e do Rock’N’Roll 
Heavy Metal, álbum, reedição, CD, 13 faixas 
Larvae Records 
 



 

1 22:00 Grindead @ Barracuda, Porto 

3 20:45 Amor Electro @ Lisboa ao Palco, Quinta da Alfarrrobeira, São 
Domingos de Benfica 

9 21:30 Attick Demons + Enchantya @ Cine Incrível, Almada 

10 22:00 Dogma @ Lançamento do livro A Origem 175 AC de António Parada, 
Cineteatro Municipal João Mota, Sesimbra 

10 21:00 Gaerea + OAK @ Hard Club, Porto 

11 17:00 Albaluna @ Auditório Municipal, Alcácer do Sal, 

11 17:00 Gaerea @ Side B, Alenquer 

11 18:00 The Black Wizards @ Woodstock 69 Rock Bar, Porto 

23 21:30 Corpus Christii + Sonneillon BM + Ascetic @ Servants of the Dark., 
Metalpoint, Porto 

24 21:30 Corpus Christii + Decayed + Grievance @ Servants of the Dark, RCA 
Culb, Lisboa 

31 21:30 La Chanson noire + Phantom Vision @ Cine Incrível, Almada 

31 20:30 Moonspell @ Pax Julia, Teatro Municipal, Beja 

 

 



 


