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O Rocker Português é o tema de capa deste 
terceiro número da revista Lusitânia, 
onde demos voz a vinte músicos do Rock 
e do Metal Português. A ideia foi perceber 
quem são estas pessoas, que nos 
habituámos a ver em cima de um palco, 
nos seus quotidianos. O artigo é ilustrado 
pelos nossos residentes Eduardo Trigo e 
Manuela Lino e temos o texto Quem Sobe 
ao Palco de Nuno C. Lopes. 
 
Os entrevistados deste mês são o Luís 
Lamelas da Glam-o-Rama e da 
Chaosphere Recordings, e o Miguel 
Alcobia da Simboise. As bandas em 
destaque são os Boulder, os Revolution 
Within, os Sotz’ e os The Dirty Coal 
Train. Temos ainda os nossos habituais 
colunistas Hélder Raposo e José Bonito, e 
na rubrica Em Nome Próprio temos os All 
Against, os Grievance e os Lux Yuri. 
Recuperamos a nossa rubrica de 
fotografia com dois trabalhos da Joana 
Marçal Carriço. Temos um passatempo 
da Gruesome Records. E por fim, 
estreamos a rubrica Os MetaliCões de 
Daniel Lucas mesmo aqui ao lado. 
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O Rocker Português é um termo que é 
normalmente associado a músicos de 
bandas rock, ou eventualmente de outros 
géneros musicais, e que levam uma 
verdadeira vida boémia, vivem da música 
e são autênticas estrelas. Pelos menos 
assim o imaginamos ou assim o 
fantasiamos. Fruto do que se lê e do que se 
vê sobre bandas e artistas por esse mundo 
fora, talvez. Mas será mesmo assim? E será 
isso uma verdade absoluta por estes lados? 
Quisemos descobrir quem são estas 
pessoas no seu dia-a-dia e lançámos um 
desafio a trinta e seis membros de bandas 
de rock e de metal selecionadas 
aleatoriamente da nossa base de dados. O 

desafio constava em responder às 
seguintes três perguntas: 
 

1. Quem és tu fora dos palcos? 
2. Consegues viver da música? 
3. Sentes-te um Rocker Português? 

 
Obtivemos vinte respostas, que se 
reproduzem nesta seção na sua totalidade, 
e cujo a sinceridade, honestidade e 
empenho nas respostas queremos aqui 
agradecer publicamente. Obrigado pela 
partilha de um pouco da vossa 
privacidade. Quanto às questões do 
primeiro parágrafo desta página, 
deixamos as conclusões para o leitor. -- GJ 
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Aquiles (Guitarrista dos Inner Blast) 

 
Tenho outra ocupação, sou responsável 
por um departamento técnico. 
 
Não, não consigo. Agora o peso que 
música tem no orçamento, é tudo, ou seja, 
todo material que adquiri ao longo do 
tempo, é deslocação para os ensaios, para 
os concertos, é o valor mensal de aluguer 
da sala de ensaios, o merchandising da 
banda, entre outras coisas. 
 
Um rocker não, mas um guitarrista que 
pertenceu a várias situações nos anos 80 
como elemento formador de banda e 
formador de um dos primeiros fan clubs a 
aparecer em Portugal, onde tudo era mais 
que difícil, e que até aos dias de hoje 
continuo a vestir a camisola. Camisola 
essa que vestia e visto com um gosto 
impressionante pelo hard e heavy metal. 
 
 
 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
 
 

 
Bruno Guilherme (Baterista dos Cruz de Ferro) 

 
Sou uma pessoa discreta. Sou Técnico de 
Educação, Educador Social num 
Município. Passei a maior parte da minha 
vida a trabalhar com crianças e seniores. 
Sou grande admirador da Mãe Natureza, 
pratico mountain bike e recentemente 
dediquei-me ao baixo, uma paixão antiga. 
Além disso ainda toco nos Enchantya. 
 
Não. É impossível viver da música em 
Portugal tocando metal, exceto os grandes 
Moonspell que muito suaram para chegar 
onde chegaram. Viver da música, metal, 
requer anos e anos de empenho, de 
lançamentos, de tournées, de atividade 
permanente. É uma estória, um processo 
que se vai escrevendo no tempo e que vai 
fazer com que uma editora repare e aposte 
em ti. Fora disso, quem o consegue, os 
pouquíssimos, sujeitam-se a tocar 
também em bandas de covers, nada 
contra, e dar aulas de música. Já toquei 
covers e não funcionou, pois, o mercado 
está cheio de bandas desse tipo e no final 
da noite vais para casa com 30, 50 euros. 
Acrescenta ensaios e pagamento de 
estúdios, combustível, desgaste do carro, 
só perdes. Terei sempre amor à música, 

http://www.revistalusitania.pt/
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mas não me paga as contas. Ainda assim, 
toco todos os dias em casa para melhorar o 
meu desempenho e técnica enquanto 
músico. 
 
Acho que sim. Toco desde os 14 anos e 
comecei a tocar metal aos 17 quando entrei 
para os Ciborium. Sou um revivalista que, 
ainda hoje, adora bandas portuguesas 
antigas como Procyon, Gangrena, Shrine, 
Genocide, Desire, Requiem Laus, 
Moonspell, Heavenwood e tantas outras, 
algumas perdidas no tempo. Sendo 
amante de metal, adota-se um estilo de 
vida, uma filosofia, uma forma de estar e 
ser… e sim, aí sinto-me um rocker 
Português. 
 

 
Carlos Matos (Baterista dos Reverent Tales e dos  
Shame On You Humans). Foto © Sónia Ferreira 

 
Eu sou o Carlos Matos, um tipo simples 
com quase 60 anos, com boa vida, gestor 
de produto no setor primário, agricultura, 
e gerente em dois pequenos negócios na 
mesma área. Como é óbvio, tudo ligado à 
música. 
 
Nem pensar, mas gostaria muito. Primeiro 
sou baterista, gasto uma pipa de massa em 

baterias. Segundo, toco originais dentro 
do progmetal e do hardcore/metal. Estes 
estilos dificilmente permitem um 
baterista viver exclusivamente da música. 
No entanto tenho projetos na área da 
produção de eventos musicais que 
acredito possam vir futuramente a dar 
algum rendimento, se o Covid deixar. 
Assim e respondendo em concreto à 
pergunta, a música vale zero na 
composição do meu rendimento. 
 
Não sei muito bem o que é ser rocker 
português. Sei que sou português com 
muito orgulho, o nosso país é o melhor 
para se viver. Sei que sou baterista dos 
Reverent Tales e dos Shame On You 
Humans, que tenho uma enorme paixão 
pela música, que adoro tocar bateria, que 
vivo para tocar ao vivo e assistir a 
concertos e festivais maioritariamente 
ligados ao rock e ao metal. Sei que tenho 
alguns tiques como as roupas, os adereços, 
os tattoos e alguma atitude, comuns aos 
rockers. No entanto o meu estilo de vida, a 
minha maneira de ser e de sentir não 
permitem ser chamado de rocker. 
Digamos que sou um meio rocker. 
 

 
Dário Rosa (Vocalista dos Blind the Eye) 
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Considero-me um cidadão, normal, mas 
não banal. Trabalho como operário, 
lutando para manter a minha filha, pagar 
despesas e viver a vida no meio desta luta. 
A música, para mim sempre foi algo mais 
que apenas música. É a forma de arte que 
mais me retrata, que vai de encontro ao 
meu centro. A oportunidade de trabalhar 
com Blind the Eye deu-me a oportunidade 
de ter algo como uma voz ativa, libertadora 
e sem regras. Todas as barreiras sociais, 
éticas ou morais podem ser quebradas 
neste campo, algo que é impossível para o 
comum cidadão fazê-lo na realidade. 
Conciliar a austeridade da vida quotidiana 
com a banda é um desafio, no entanto sou 
melhor e mais refinado que os seres 
humanos incapazes de se estender através 
deste ou de outro tipo de arte. 
 
Como a esmagadora maioria dos músicos 
neste ramo, metal, que é onde me insiro, 
nos outros não sei, e excetuando uma 
outra exceção, não consigo viver do que 
faço. A oferta é enorme, o meio prolifera 
com artistas com maior algibeira que 
talento. É preciso lutar muito para uma 
banda se fazer notar neste meio sem dar de 
mamar a parasitas. Conciliando isso a uma 
vida onde temos de contar os tostões para 
viver, o tempo curto para a família e longo 
para o trabalho, conseguir evoluir 
musicalmente tanto a nível criativo como 
técnico é uma proeza. No entanto, 
tentamos ser sempre responsáveis e 
tentamos lidar com pessoas que o sejam 
igualmente e que percebam que no 
mínimo respeitem os requisitos mínimos 

com uma banda, de forma honesta e 
madura. Portanto, o ano passado correu 
bem, demos quase duas dezenas de 
concertos, em que na sua esmagadora 
maioria cobriu as despesas e alguns deu 
lucro. Bilborock e Basqueiral são sem 
dúvida dois exemplos que o 
profissionalismo existe e que os músicos 
devem ser valorizados. O festival da 
juventude de Vizela deveria ser tomado 
como exemplo por outras câmaras. Seria 
uma excelente ajuda para impulsionar 
bandas recentes e levar a arte ao povo. 
Vamos ver o que o futuro nos reserva. 
 
Não, nem pensar. Sou fã de música, com 
foco no metal extremo que é onde me 
revejo. Não sou trve, nem vivo de 
aparências. Não idolatro deuses, pessoas e 
muito menos doutrinas ou modas. Sou 
livre, e sinceramente o que é Portugal 
comparado ao cenário do rock europeu? 
Ou ao do mundial? Não me considero um 
e se me considerasse seria apenas um 
Rocker. No entanto eu sou eu. Uns 
gostam, outros não. Obrigado por nos 
darem este espaço para nos expressarmos. 
 

 
Diogo Bentes (Guitarrista dos Fonte) 
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Fora dos palcos trabalho numa 
churrasqueira, que é negócio de família, já 
há onze anos. Pode-se dizer que são 
muitos anos a virar frangos... 
 
Neste momento, seria impossível para 
mim viver da música. Fonte é um projeto 
relativamente recente, está a dar os seus 
primeiros fortes passos neste momento e 
como tal, ainda é um investimento com 
pouco retorno. 
 
Eu diria que sim. Sou um entertainer, um 
músico, um compositor; dentro do palco 
adoro passar a minha energia e receber de 
volta a energia do público; e fora do palco 
sou apenas mais um a tentar contribuir 
para o nosso meio musical. Haja música! 
 

 
Flávio Silva (Vocalista e Guitarrista dos Left Sun) 

 
Profissionalmente, sou músico clássico na 
Orquestra do Norte desde outubro de 
1999. Assim sendo, a minha vida acaba por 
ser, de uma forma ou de outra, sempre em 
palco. 
 
No fundo, posso-me classificar como um 
privilegiado. Tendo um contrato de 
trabalho com a Orquestra, a minha fonte 

de rendimento passa única e 
exclusivamente pela música. 
 
Sim, posso dizer que sim. Isto porque 
desde muito novo e ao mesmo tempo que 
iniciava a minha formação clássica, fui 
criando as minhas primeiras bandas de 
rock. Foi sempre um estilo que me 
interessou imenso, no qual participei em 
inúmeros eventos, concertos, festivais e 
discos, aliás, o disco Tidal Flow dos Left 
Sun, recentemente editado pela Ethereal 
Sound Works, é já o sétimo disco no qual 
participo. Ora, com sete discos editados e 
sendo um apaixonado pelo estilo, leva-me 
a pensar que sou mesmo um Rocker 
Português. 
 

 
Isabel Cristina (Vocalista dos Dogma). Foto © Igor Ferreira 

 
Profissionalmente faço revisão de textos 
para uma gráfica nacional. Fora dos palcos 
gosto de organizar jantares cá em casa e 
reunir os amigos. Claro que agora está 
tudo em standby, o Covid não deixa. E 
sinto muito a falta desses momentos. 
Gosto de cozinhar e inventar novos 
pratos. Misturo ingredientes pouco 
óbvios. Amigos já me incentivaram a abrir 
um restaurante, mas não me apeteceu 
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levar a culinária para o nível profissional. 
Por esta altura já andaria a combinar o 
meu jantar de Halloween1, com direito a 
quiz, decoração a rigor e convidados 
mascarados. Zelo pelo meu bem-estar, 
pelo que gosto de praticar exercício físico 
com regularidade, essencialmente ao ar 
livre. Gosto de artesanato. Ultimamente 
tenho andado um pouco afastada, mas em 
tempos frequentei um atelier de artes e 
pintei porcelana, telas, marfinites, tecido, 
trabalhei o vidro com técnica de fusing e 
fiz peças de bijutaria. Gosto de criar. 
 
Pois que gostaria de conseguir viver 
somente da música, mas essa realidade 
ainda não é possível. No entanto ainda 
não desisti desse objetivo. Este novo 
álbum de Dogma está a ter uma muito boa 
aceitação, quem sabe se não será a rampa 
de lançamento para que este projeto passe 
para o próximo nível. Acho que 
conseguimos transmitir a experiência e 
conhecimento que fomos adquirindo ao 
longo dos anos, apresentando o que penso 
ser um álbum bem construído. Dito isto, 
trabalho por conta de outrem e é com essa 
remuneração que se pagam as contas, mas 
claro que dedicar-me à música a tempo 
inteiro seria muito gratificante. 
 
Sim, de corpo e alma. Adoro o palco. Além 
de fazer música tenho de ter a minha dose 
diária da boa música com que encho o 
meu MP3. Companhia indispensável nas 
minhas caminhadas. Tenho pena de não 

 
1 Respostas recebidas a 5 de Outubro. 

poder ser rockeira mais vezes. Não vejo 
nem dou os concertos que desejaria, mas 
pelo menos tenho a sorte de, com a minha 
profissão, ter liberdade para me vestir ao 
meu gosto. Há pessoas que têm de se 
mascarar para ir trabalhar. 
 

 
João Paulo Farinha (Guitarrista dos Thragedium). 

Foto © Marta Perreira 

 
Fora da banda, sou profissional de saúde; 
trabalho que muito me enriquece como 
ser humano todos os dias. Tenho uma 
ocupação da qual muito me orgulho. Para 
mim, quem trabalha em hospitais tem um 
estilo de vida muito mais rock’n’roll do 
que andar na estrada com uma banda, tal é 
a variedade e a quantidade de situações 
fora do comum com que nos deparamos 
todos os dias. O dia-a-dia decorre sempre 
no fio da navalha, agora ainda mais com a 
situação de pandemia em que nos 
encontramos atualmente, com o risco a 
aumentar consideravelmente. 
 
Consigo viver para a música e sempre 
rodeado de música. Uma espécie de boa 
obsessão e vício, como um bom e caro 
conhaque. Para mim faz a vida ter sentido, 
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expurgar os demónios de forma positiva e 
criativa. Neste novo álbum dos 
Thragedium, mais do que nunca, consegui 
transmitir todas as minhas angústias, 
frustrações e estados de alma em geral. 
Ficou lá tudo naquela gravação. Estou 
desejoso e ansioso de o poder mostrar ao 
mundo em 2021. Quanto à parte 
financeira e, porque adoro comprar vinil, 
tendo em conta o investimento necessário 
para concretizar projetos nos 
Thragedium, a música é uma forma 
intensa e fácil para a ruína completa do 
meu orçamento. Também tenho um gosto 
especial em oferecer gira-discos aos meus 
amigos para eles também começarem a 
arruinar as suas finanças comigo... Vinil 
junkies. 
 
Sinto a música com muita intensidade. 
A música é primordial para mim e tem 
papel principal no meu bem-estar. 
Moldou a minha personalidade e ser. 
Todas as pessoas que foram e são 
importantes para mim e com que me 
cruzei na vida até agora, toda a minha 
experiência de vida até hoje, tiveram 
sempre uma banda sonora. Se isso faz de 
mim um rocker português... não sei. 
 

 
Jorge Cardoso (Vocalista e Guitarrista dos Buried Alive) 

O meu nome é Jorge Cardoso, sou 
Guitarrista e Vocalista e trabalho na 
empresa Cirelius, Lda. como empregado 
de escritório. 
 
Nunca tentei viver da música, o pouco 
rendimento que tive nas bandas onde toco 
ou toquei é para investir na própria banda. 
O que gasto nas bandas como músico é 
rendimento tirado do meu ordenado no 
trabalho que tenho na Cirelius, Lda. 
 
Sim, sempre fui músico, não só nesta 
banda como guitarrista e vocalista, mas 
comecei a aprender música com sete anos 
e sei tocar outros instrumentos, como por 
exemplo Clarinete e Trompete, por isso, 
sim considero-me um Rocker Português. 
 

 
JP Costanza (baterista dos Affäire) 

 
Sou um pouco o homem dos sete 
instrumentos, talvez demasiado 
hiperativo até. Além da banda e da música 
ser o meu maior interesse, 
independentemente dela, trabalho em 
full-time numa área que puxa pela minha 
criatividade, a publicidade, e dedico-me a 
outras atividades no tempo que me resta. 
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Tenho um programa playlist 
supostamente semanal numa rádio 
online, Remember FM, pertenço à 
direção de um clube desportivo, pratico 
desporto e procuro aprofundar o meu 
interesse pelo design. Isto, para além dos 
interesses menos específicos como ler, 
viajar, cinema e, obviamente, copos. 
 
Felizmente, não. Tento que a música dê o 
mínimo prejuízo possível, e ser baterista 
não ajuda, por isso nem conto com isto 
para o meu orçamento do dia-a-dia. Por 
vezes, a música proporciona um extra que 
sabe melhor do que qualquer raspadinha, 
geralmente proveniente de vendas de 
merchandise, discos ou de direitos de 
autor/intérprete. Faço música 
exclusivamente por prazer e necessidade 
pessoal. Abdicar destes princípios, seja 
dedicando-me a géneros musicais mais 
vendáveis ou da moda ou a passar a tocar 
covers para ter um retorno mais imediato, 
nunca foi sequer opção. Nada disso paga ir 
lançando os próprios discos ao longo do 
tempo, construir uma carreira, por mais 
modesta que possa ser, e ir conseguindo as 
pequenas conquistas com música criada 
por nós. Algo que as duas não-opções que 
referi não permitem. 
 
Sinceramente não sei o que é isso. Claro 
que consigo juntar as palavras e 
interpretar literalmente, mas olhando 
para a tradição rocker em Portugal e para o 
que existe em Espanha, por exemplo, e 
isto não tem a ver com termos mais ou 
menos habitantes, sinto alguma 

frustração pelo quase vazio de cultura 
genuína deste lado da fronteira. Por outro 
lado, faz-me dar mais valor à imensa 
minoria que rema contra a maré e nisso 
tenho de puxar um pouco a brasa à minha 
sardinha, por estar numa das raríssimas 
bandas que insiste em dedicar-se ao 
verdadeiro hard rock em Portugal. 
 

 
Luíz Ferreira (Baterista dos Secrecy e dos OZ) 

 
Fora dos palcos, sou pai, trabalho como 
desenhador numa multinacional e faço 
ciclismo. Faço parte da organização de 
concertos, em tudo o que diz respeito a 
bateria, e organização de palco. 
 
Raro será o músico que diga que sim. Não, 
não consigo. A percentagem é pequena. Se 
der 25% do ordenado mínimo, é muito 
bom. 
 
Se me sinto um rocker? Aos 47 anos, se 
não me sentisse, não andava aqui. 
 
 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
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Marcus Reis (Baterista dos Inhuman Architects) 

 
Fora dos palcos, sou arquiteto licenciado e 
estou a acabar a tese de mestrado. 
Curiosamente sou o único envolvido com 
arquitetura. Faço alguns trabalhos em 
freelancing em diversas áreas como 
formação de conteúdos multimédia para 
crianças, e trabalho como desenhador 
CAD de vez em quando. 
 
Infelizmente, ainda não consigo viver da 
música e a banda está numa fase de 
investimento na banda tanto direto, para 
gravar o álbum, como indireto, para 
comprar material, baquetas, cordas, 
guitarras, peles para a bateria, pratos, sala 
de ensaio. Portanto poderemos dizer que 
estamos numa fase inicial em que lucro 
não existe de todo. Mas o nosso objetivo 
inicial será contrariar esta tendência 
dispendiosa para todos, fazendo com que 
não tenhamos de gastar dinheiro para 
fazer música. Já é muito bom se 
conseguíssemos viver com a música sem 
precisarmos de investir. Pensamos que 

com o trabalho que estamos a ter agora a 
compor o nosso primeiro álbum e quando 
ele for lançado, possamos recuperar o 
nosso investimento através das vendas 
digitais e físicas, e através do 
merchandising. Quanto a concertos, é 
impossível dizer agora devido ao Covid, 
mas todos na banda acreditamos que no 
futuro possamos viver pelo menos, com a 
música. Para além disso, em princípio 
todos os lucros que a banda terá, serão 
sempre investidos na banda, em mais 
telediscos, mais publicidade, na imagem 
gráfica da banda, compra de equipamento 
para concertos. Se algum dia possamos 
viver da música, para o nosso género 
musical é muito difícil, sendo o desejo de 
qualquer músico, ficaríamos muito 
satisfeitos, mas ainda é um longo para 
percorrer, para o qual estamos a trabalhar 
todos os dias. 
 
Sim. Mas acho que é um conceito que 
hoje, poderá aplicar-se a qualquer pessoa 
que ouça música rock ou música extrema. 
Será que uma pessoa, que ouça Xutos & 
Pontapés, GNR e outras bandas do género 
é um Rocker? Eu acho que sim, apesar de 
as bandas nomeadas fazerem parte da 
cultura pop portuguesa. Se calhar há o 
preconceito de que para se ser rocker ou 
metaleiro, tem de se ter aquela imagem 
típica de se estar todo vestido de preto e t-
shirt de banda. Mas aqui o mais 
importante é a música e que se ouça 
música extrema para ela continuar a 
existir, independentemente da aparência. 
Eu às vezes saio à rua de chinelos, calções 
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da Adidas azuis e t-shirt branca. Faz-me 
menos metaleiro? Claro que não. Assim 
como às vezes há dias em que só ouço jazz 
e soul e hip-hop. Faz-me disso menos 
metaleiro? Eu acho que não. Hoje em dia, 
eu acho que a melhor música extrema é 
aquela que tem fusão com outros géneros 
musicais, seja em trechos de música, ou 
então uma música completa num álbum 
com género musical diferente. Torna a 
música mais dinâmica, e é disso que gosto, 
da multiculturalidade presente na música 
moderna, seja em que género for. 
 

 
Matador (Guitarrista dos Revolution Within) 

 
Além de ser guitarrista dos Revolution 
Within tenho mais um par de projetos e 
dou aulas de guitarra na Rock On Music 
Shop em São João da Madeira. 
 
Viver diretamente de bandas neste país é 
muito difícil, porque o circuito de sítios 

onde podes tocar é pequeno, e terias de 
repetir várias vezes os mesmos palcos por 
ano. 
 
Sou rocker desde os 7 anos, a minha vida 
tem como banda sonora este género e não 
me parece que algum dia vá mudar esta 
maneira de ser. 
 

 
Nuno Mendonça (Baixista dos Basalto). Foto © Luís Azevedo 

 
Fora dos palcos sou a mesma pessoa e dou 
aulas de música. Simplificando, a minha 
vida divide-se entre a família, as aulas, as 
bandas, Basalto, Zurrapa e Tvmvlo, e os 
amigos. 
 
Infelizmente é impossível viver da banda. 
Os Basalto existem exclusivamente como 
um escape, como hobby e como um vício. 
Assim sendo, a percentagem média de 
rendimento com origem na música, na 
banda, neste caso, no meu orçamento 
mensal é zero. 
 
Embora goste de muitos e variados 
géneros de música, de facto gosto muito 
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de rock. Ouço rock, vou a concertos de 
rock e toco rock. Mas não gosto de rótulos. 
 

 
Nuno Peixoto (Baterista dos Hourswill) 

 
Além de ser baterista dos Hourswill e de 
todo o trabalho e gozo que isso me dá, 
tenho também um bar, de seu nome In 
Rock Bar Alfragide, que me ocupa a maior 
parte do tempo. Particularmente, a família 
e os amigos são um círculo que têm um 
grande peso no meu quotidiano, sem os 
quais a vida não me faria sentido. 
 
Infelizmente viver da música em Portugal 
é apenas uma miragem, palpável apenas 

para alguns que independentemente da 
qualidade ou estilo da sua música lá 
conseguem chegar, através de portas e 
travessas. Sabemos bem os meandros em 
que nos encontramos no que toca à 
música pesada do nosso país. Enquanto a 
maioria dos ouvintes nacionais não 
deixarem de ser preguiçosos, no sentido 
de se darem ao trabalho de ouvirem os 
discos e não irem em carneiradas, e acima 
de tudo, as pessoas influentes não abrirem 
os horizontes e deixarem de favorecer 
sempre os mesmos em prol das amizades 
ao invés da qualidade composicional e 
musical, será continuamente uma 
hipótese que apenas ficará pelo tapete, 
naquela que é a porta de entrada para algo 
maior que não faça parte do underground 
nacional que todos nós bem conhecemos. 
 
No sentido da contribuição para a música 
nacional, sim. No entanto, 
contrariamente àquilo que a maioria dos 
pressupostos Rockers portugueses 
obedece, no sentido de serem mais trves 
que toda a gente, não. Pois considero-me 
mais do que isso, sou um humilde 
exigente amante da música em geral, pois 
não obedeço a rótulos musicais. 
Considero a música um bem precioso da 
Humanidade, demasiado extremoso para 
ser apreciado sem rótulos e sem limites. A 
depreciação de bandas, com indiferença e 
sem conhecimento de causa por parte de 
certos intelectos, trará sempre 
repercussões nefastas à sua ascensão. 
Rock on and listen to Hourswill. 
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Paulo Bretão (Baixista dos Uivo Bastardo) 

 
Fora dos palcos sou uma pessoa normal e 
com uma vida normal. Trabalho, família e 
despesas para pagar. 
 
Claro que não consigo viver da música. 
Até pelo contrário, financeiramente, a 
música dá-me prejuízo, é muito maior o 
custo que tenho com material, 
deslocações e afins do que o que ganho 
com concertos ou outros. A última vez que 
recebi um retorno considerável por uma 
atuação, já lá vão umas décadas. 
 
De maneira nenhuma, nem sei o que isso 
significa. Tudo o que existe para além da 
música e da sua performance, diz-me 
muito pouco. 

 
Paulo Queirós (Baterista dos Sollust e dos Nematomorphos) 

 
Fora dos palcos sou um aluno 
universitário, com um curso superior 
técnico feito em Produção das Artes no 
Espetáculo no Instituto Politécnico de 
Bragança. Iniciei também lá uma 
licenciatura em Música, mas com o 
desenrolar do curso o mesmo mostrou-se 
não ser aquilo que pretendia e, portanto, 
congelei a matrícula. Entretanto tenho 
ajudado o meu pai na oficina na qual é 
proprietário, mas com o pensamento em 
voltar a estudar, visto ainda só ter 23 anos. 
 
Infelizmente em Portugal é 
extremamente difícil viver-se apenas da 
música e mais difícil ainda se torna 
quando falamos do underground 
português, infelizmente por vezes o 
dinheiro que se ganha num concerto mal 
dá para cobrir a viagem, por isso não vale a 
pena pensar que se vai fazer muito 
dinheiro a tocar, se alguém for com esse 
pensamento vai acabar desiludido, resta-
nos fazer isto por amor à camisola e se 
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algum dia isto der uma grande volta e a 
música ganhe mais nome no panorama 
nacional, ficaremos super felizes, até lá 
continuaremos a trabalhar e a lutar pelo 
que mais gostamos e não nos deixaremos 
ir abaixo pela fase menos boa que 
atravessamos. 
 
Para ser sincero, para mim a fase dos Rock 
Stars já passou e quem pensa em tal é 
alguém que gosta e quer à força toda ser o 
centro das atenções, eu não penso ser um 
deles, simplesmente adoro tocar, adoro 
música. Não me ponho a comparar com 
gregos nem troianos porque cada projeto é 
especial à sua maneira. 
 

 
Pedro Sales (Baterista dos Zurrapa) 

 
Fora dos palcos, a minha atividade 
profissional infelizmente nada tem de 
relacionado com a música, uma vez que 
sou perito de seguros. 
 
Portugal é um mercado muito pequeno 
para se conseguir viver da música, ainda 
para mais quando se trata de uma banda de 
punk rock. É possível viver ou tirar 
rendimentos enquanto músico, mas 
dificilmente se consegue só a tocar com 

uma banda de originais. Na maior parte 
das vezes é preciso estar ligado também a 
bandas de baile, de covers ou dar aulas de 
música  No meu caso em concreto, não 
tiro qualquer rendimento com a música, 
uma vez que todo o dinheiro que a banda 
gera, quer em concertos, quer em 
merchandise, fica no grupo, para voltar a 
ser investido numa próxima gravação de 
CD ou na aquisição das próximas t-shirts. 
É sempre necessário também gastar 
dinheiro numa coluna que avaria, num 
microfone, e então, é a forma que os 
elementos da banda têm, para não terem 
de estar constantemente a colocar 
dinheiro do seu bolso. Ainda assim, tenho 
de gastar do meu rendimento da atividade 
profissional, para comprar baquetas, 
peles, pratos, ou outro tipo de material de 
desgaste rápido que é necessário. 
 
Gosto de rock desde muito novo, ando 
metido nas bandas de rock desde os 17 
anos, adoro ver concertos de rock, tenho 
muito prazer em fazer músicas, gravar 
CDs, dar concertos, ler biografias de 
músicos, de bandas, e fazer fotografia de 
concertos. Se isso é ser um rocker 
Português, então sinto-me como tal. 
 

 
Tiago nobre Dias (Vocalista dos Supreme Soul) 

Foto @ Gil Simão 
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Sempre quis envolver-me em vários 
projetos em simultâneo, em áreas e com 
conteúdos diferentes. Procuro assumir 
desafios com os quais me identifico. Neste 
momento, estou a exercer uma atividade 
profissional numa entidade de interesse 
público com importantes atribuições na 
área da economia social, e sou estudante 
de Direito. Mas Supreme Soul é o projeto 
de uma vida. É nesse espaço que me 
encontro comigo próprio, em que me 
posso expressar como artista. Supreme 
Soul define a pessoa que sou. 
 
Não. Tal como provavelmente a maioria 
dos músicos, foi uma ambição minha no 
início do meu percurso musical. Mas cedo 
percebi que tal não seria possível, nem 
viável. Contudo, muito sinceramente 
nunca me vi a viver só da música. Por um 
lado, pelo que disse na pergunta anterior; 
por outro, conhecemos bem a realidade 
dos músicos e dos artistas em geral em 
Portugal. Mas isto já seria tema para outra 
conversa. 
 
Ainda que a expressão aponte para um 
certo género musical, o seu significado é 
muito mais abrangente. Acho que ser 
rocker é determinação, irreverência, é 
estar atento ao que nos rodeia, é ter uma 
postura verdadeira e honesta, viver 
intensamente, mas com simplicidade. E 
claro, ter uma banda sonora apropriada 
para todo e qualquer momento. Acho que 
sim, acho que me sinto um Rocker 
Português. Supreme Soul regressou o ano 
passado e está a trabalhar num novo disco, 

após um tempo de ausência. E voltar a 
criar canções fez-me regressar aos tempos 
do nosso primeiro disco de longa duração. 
Estou a viver uma experiência incrível 
nesta nova fase do grupo. Acho que 
enquanto mantiver esta atitude, de crença 
e resiliência naquilo que faço, sentir-me-
ei como um Rocker Português. 
 

 
Thrashwall 

 
Infelizmente não conseguimos viver 
apenas da música, e como tal cada um de 
nós tem outros trabalhos para além de ser 
músicos, como por exemplo temos 
informáticos, eletromecânicos, nas 
energias renováveis e outras áreas. 
Partilhamos todos do mesmo espírito 
relativamente à música e usamos esse 
meio como escapatória à nossa realidade 
cotidiana, usando a vertente do thrash que 
é a nossa forma preferida. 
 
Não, nenhum de nós consegue viver só da 
música, fazemos tudo por amor à camisola 
e do nosso suor. 
 
Nada disso, somos o que somos e nunca 
queremos ser mais que ninguém, sem 
brilharetes nem estrelato, é só para nos 
divertir e chegar onde for possível. 



 

 
Foto © Laura Stanley 

 
QUEM SOBE AO PALCO 

 
Por estes dias muito se tem falado de 
Cultura, mas longe está a discussão em 
perceber a realidade deste meio do rock e 
do metal nacional. Qualquer um que se 
desloque ao Metalpoint, ao Side B Rocks 
ou ao RCA, rapidamente percebe que o 
músico, o artista ou o performer, tantas 
vezes faz parte do público. Percebe 
também que ninguém, ou quase ninguém, 
anda nisto por dinheiro ou por fama. 
Quem sobe ao palco, fá-lo por amor à 
camisola, por amor à cultura e a um género 
ignorado continuamente pela sua tutela. E 
quando desce do palco, no fim da sua 
atuação, e se lança em conversas 
contínuas, percebe-se que também é de 
carne e osso como todos nós, com os seus 
problemas, as suas situações e a sua 
personalidade. Quem sobe ao palco são 
pessoas. O Rock Star é, por estes dias, uma 
figura de estilo. 
 
Pode parecer estranho, mas muitos dos 
músicos da nossa praça não ganham a vida 
em cima dos palcos, nem da música fazem 
o seu ganha pão. Há uma quantidade 

enorme deles que trabalha em regime de 
precariedade e passa dificuldades. Eles 
conhecem a realidade atual e sabem que o 
glamour é coisa do passado, é algo que vive 
no palco e morre fora dele. 
 
Ao longo da minha carreira de jornalista 
conheci, falei e dissertei com músicos de 
todo o mundo e, apesar de algumas 
desilusões, que só mostram o quanto 
pessoas eles o são, o músico, o artista ou o 
performer tem uma história, um ponto em 
comum na sua vida com as de cada um de 
nós. E se alguns assumem essa postura de 
Rock Star fora do palco, muitas vezes são 
mecanismos de defesa. Acima de tudo 
quem sobe ao palco é um artista que deve 
ser tratado com respeito pelo seu trabalho 
e pela sua pessoa. É um mortal que leva a 
sério a sua arte sem pedir muito em troca, 
e que volta a ser apenas pessoa quando os 
holofotes se apagam sobre si. 
 
Quem sobe ao placo, regra geral, não 
precisa de apoios, embora nos dias que 
correm todo o apoio é pouco. Quem sobe 
ao palco necessita do seu público e o 
público necessita do seu artista. --- NCL 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luís Lamelas é o rosto por trás da loja de 
discos lisboeta Glam-o-Rama e editora da 
Chaosphere Recordings. Estivemos com 
ele numa conversa entre amigos. 
 

O QUE NASCEU PRIMEIRO, A GLAM-O-
RAMA OU A CHAOSPHERE? 

 
O que nasceu primeiro foi a Chaosphere 
em 1999. Eu saí da Movieplay em 1997ou 
1998, e estava a trabalhar como jornalista 
para alguns de meios de comunicação, 
quando o Shaun Atkins dos The Whores 
of Babylon entrou em contacto comigo e 
me disse, tenho aqui uma coisa para 
começares uma editora nova. Era uma 
brincadeira que tinham gravado em 
estúdio, ele, o Gizz Butt dos Prodigy e o 
Pinch dos English Dogs. E eu, apesar de 
ter saído da Skyfall, sempre continuei com 
o bicho. Ele insistiu, e não foi preciso 

insistir muito, e eu acabei por embarcar 
nesta aventura. 
 
A Glam-o-Rama veio mais tarde, bastante 
mais tarde, eu estava a trabalhar como 
freelancer em publicidade e jornalismo, 
passei pela Universal, e quando saí da 
Universal, houve alguém que quis vender 
as quotas da Carbono Amadora, eu fiquei 
com elas, peguei no projeto e fui 
desenvolvendo o trabalho. Acabei por me 
separar da Carbono e seguir apenas como 
Glam-o-Rama. 
 
MAS SEMPRE QUISESTE TER UMA LOJA DE 

DISCOS? 

 
Eu sempre quis estar ao pé de muitos 
discos, fosse numa loja, fosse numa casa. 
Comecei com isto tudo para ter mais 
discos para ouvir. Eu não sou 
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propriamente um colecionador, acabo por 
guardá-los, mas é para os ouvir. Eu oiço os 
discos. Acabei por entrar nisto para ter 
mais discos, mais discos, mais discos… 
 
O QUE SE PODE ENCONTRAR NA GLAM-O-

RAMA? 

 
Eu quero que encontrem todos os géneros 
e subgéneros do rock mais marginal, 
também tenho alguma música étnica, 
algum blues, algum folk, mas a loja é 
simplesmente para apoiar a cena 
portuguesa. As bandas portuguesas não 
têm um polo de distribuição. Eu gosto de 
ter e disponibilizar, e sou provavelmente a 
loja que tem um catálogo maior de música 
moderna portuguesa, mais virada para o 
metal e para o punk, mas também tenho 
muito indie e outros estilos. A ideia foi 
sempre ter um polo de distribuição e um 
sítio onde as pessoas pudessem encontrar 
música portuguesa, de todos os estilos 
marginais que não se conseguem 
encontrar nas lojas mais conventuais. 
 
 

 

E EM TODOS OS FORMATOS? 

 
CD, Vinil, cassete, também há t-shirts e 
alguma memorabilia, coisas mais para 
colecionadores. Tudo o que envolve o 
glamour do rock. 
 

O QUE EDITA A CHAOSPHERE? TENS 
RESTRIÇÕES DE GÉNEROS MUSICAIS NA 

CHAOSPHERE? 

 
Sabes, nunca pensei nisso. Nunca me 
sentei a pensar vou editar isto ou vou-me 
manter aqui ou acolá. Se houver algum 
trabalho que eu aprecie, que seja de 
pessoas com quem eu sinta alguma 
ligação, e que ache que faz sentido editar e 
trabalhar com essas pessoas. Para mim a 
editora é trabalhar com as bandas a esse 
nível, não é somente editar a música num 
determinado formato, é tentar trabalhar 
com elas, fazer alguma coisa em conjunto 
com elas. Nunca pensei propriamente em 
definir um estilo, vai pelas coisas que eu 
gosto e aprecio, e pelas oportunidades que 
vão surgindo. Vou-me definindo mais por 
isso do que por uma conceção. Já fiz um 
disco com o Nuno Calado a festejar o 
aniversário do Indigente, tenho coisas de 
punk, de metal, tenho La Chanson Noire, 
que é uma coisa mais avant-garde. 
 

HÁ QUALIDADE NO MATERIAL 
PORTUGUÊS QUE TE CHEGA ÀS MÃOS? 

 
Posso levar essa questão para dois pontos. 
Uma coisa são as reedições que faço de 
material antigo, onde o material são 
demos e ensaios, e estamos sujeitos à 
qualidade existente. Mas isso são coisas já 
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estabelecidas, onde se tenta beneficiar as 
gravações originais com as técnicas que há 
atualmente. Relativamente ao material 
que me é proposto para edição, 
honestamente, nunca se gravou tão bem 
em Portugal, nunca houve tanta 
diversidade e tanta qualidade de gravação 
em tantos estilos. Continuam a aparecer 
coisas muito más, mas isso vai sempre 
continuar a aparecer. Umas vezes sou mais 
cordial outras mais duro e direto, mas 
acho as pessoas devem ouvir estas coisas 
para se consciencializarem que quando se 
propõem a certo nível não podem ter 
outro. Há é a desvantagem que há muitas 
coisas em estúdio que vêm excelentes e 
depois às vezes as bandas ao vivo não 
representam aquilo que gravaram em 
estúdio. Eu acho que têm aparecido coisas 
com muita qualidade, muita qualidade. 
Nunca se editou tanto bom metal em 
Portugal. Mas eu acho que as coisas 
perderam a originalidade, aparecem 
menos coisas originais. 
 

PARECEM CÓPIAS? 

 
Sim, sim. Parece um bocado cópias do que 
já existe. Acho que se perdeu isso. 
Ganhou-se numas coisas perdeu-se 
noutras. 
 
QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS 

DA CHAOSPHERE? 

 
Neste momento e já confirmados para 
este ano tenho três edições, a reedição do 
Sente o Ódio dos Mata-Ratos com temas 
bónus, tenho um split de 7’’ dos Decayed 

e dos Desaster com temas exclusivos e 
uma capa fabulosa do André Coelho, e 
tenho também o disco dos La Chanson 
Noire, o quinto de originais em CD. 
Vamos ver ainda se poderá confirmar 
algum mais para este ano, por causa dos 
efeitos pandémicos. 
 

 
 
JÁ AGORA, QUAIS SÃO AS TUAS MAZELAS 

DO CORONA? 

 
São as de toda gente, a nível psicológico, a 
nível familiar. A minha é uma família 
tradicional portuguesa, gostamos de 
apertar a mão, de dar abraços, de fazer 
festas, de comer juntos, de beber juntos. 
Com os amigos também, o afastamento 
por respeito a eles, aos pais deles, às 
doenças que nós temos, que eles têm. Isto 
a nível pessoal. A nível da loja e da editora, 
eu tinha imensas coisas planeadas para 
este ano que não vão ser possíveis. As 
bandas teriam de tocar ao vivo para que o 
investimento justificasse o que se ia fazer. 
As bandas precisam de tocar para tu teres 
um certo nível de investimento. Uma 
coisa é uma edição limitada de um disco 
clássico que já está estabelecido, um 
lançamento especial de duas bandas 
limitado a trezentas cópias e são bandas 
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conhecidas. Essas coisas são possíveis de 
fazer. Certas coisas, se as bandas não 
tiverem concertos, é muito complicado e é 
estar a queimar cartuchos de certa 
maneira. São coisas que foram adiadas ou 
estão em stand-by. A nível da loja estou a 
passar pelas dificuldades que qualquer loja 
teve, dois meses fechados, agora três a 
25%, 30% do que normalmente eu 
faturava. As coisas não estão famosas, e 
não estão a ficar propriamente melhores. 
Vamos ver. Adaptar para sobreviver. 
Vamos ver qual será essa adaptação e 
como será essa adaptação. É tudo muito 
incerto. Continuamos todos com muitas 
incertezas. 
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS 

NOSSOS LEITORES? 

 
Quero. Não esperem para fazer as coisas 
que têm em mente. Não esperem pelos 
outros. Estabeleçam os vossos objetivos. 
Falo relativamente às bandas e às editoras, 
e a todo o pessoal que está envolvido neste 

meio, que já por si só é difícil. A 
mensagem base é, não esperem por 
ninguém para fazer aquilo que têm na 
cabeça. Façam. Estabeleçam objetivos, 
prioridades e construam. 
 

 
 
 

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GLAMORAMAROCKSHOP/ 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CHAOSPHERERECORDINGS/ 

 

       
               Mata-Ratos – Sente o Ódio CD                                   Decayed / Desaster – Split 7’’                        La Chanson Noire – Credo Cruz CD 

  

https://www.facebook.com/GlamORamaRockShop/
https://www.facebook.com/chaosphererecordings/
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Estivemos à conversa com o Miguel 
Alcobia, responsável pelo programa 
Simbiose, que promete dar que falar nos 
próximos tempos. 
 

O QUE É O SIMBIOSE? 

 
O Simbiose é um projeto pessoal que 
nasceu da junção de duas coisas que amo 
com todas as células do meu corpo - 
Música e Rádio. Começou numa edição 
totalmente caseira para a antiga rádio 
online Nemesis Radio e desde então foi se 
reinventando e passando por diversas 
emissoras, como é o caso da Antena 3 
Rock, Ultra Fm, Songs for the Deaf Radio, 
Rádio Utopia, Rádio Zero, entre outras. 
 

FALA-NOS DO NOVO FORMATO… 

 
No passado, uma das formas que 
encontrei para reinventar o Simbiose foi 
passar a ter entrevistas e pequenas 
atuações ao vivo no estúdio da rádio Zero. 
Neste novo formato esta fórmula vai 
manter-se, mas vai ser adicionada a 

componente visual. No fundo será um 
programa de rádio filmado agora no 
Espaço Sessions com um ambiente 
acolhedor e bastante agradável. 
 
FOI FÁCIL MONTAR ESTE NOVO FORMATO? 

 
Idealizar o conceito foi fácil, materializar 
tudo é uma epopeia. No entanto e como 
consegui reunir uma equipa dedicada e 
altamente criativa, este processo de tornar 
tudo real está a ganhar vida e a 
transformar-se numa entidade auto-
sustentável. Contudo, o Simbiose está em 
constante evolução, pelo que poderá e 
deverá sofrer sempre algumas limagens de 
arestas. 
 

O QUE TE LEVA A CONTINUAR COM O 
PROGRAMA?  

 
Posso ser egoísta? Vou ser egoísta. Preciso 
disto. O Simbiose esteve parado durante 
quase três anos, e a verdade é que neste 
período senti-me algo amputado. Depois, 
isto é como ter um filho. Queremos 



 
24 
 

sempre o melhor para eles. Saúde, 
estabilidade, educação. Pode-se dizer que 
o que me leva a continuar o programa é 
também a motivação de o mandar para a 
universidade. 
 

COMO ESCOLHES AS BANDAS 
QUE CONVIDAS PARA O PROGRAMA? 

 
Primeiro que tudo a qualidade musical, 
depois o meu gosto pessoal e por fim vale 
a minha intuição se o público vai gostar. 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM 
PARA OS NOSSOS LEITORES? 

 
Fiquem atentos porque vem daí bomba. 
No Simbiose ou noutro veículo qualquer, 
continuem a consumir música. É sem 

dúvida a melhor profilaxia para os tempos 
que vivemos. E para os tempos futuros 
também. 
 

 
Foto @ Pat Pascal 

 
WWW.FACEBOOK.COM/SIMBIOSEPROGRAMADERADIO 
WWW.THISISSESSIONS.COM 

 
 

B A N D A   E M   E S T R E I A 

HTTPS://YOUTU.BE/OH3P2WQDL-C  

http://www.facebook.com/SimbioseProgramaDeRadio
http://www.thisissessions.com/
https://youtu.be/OH3p2WQDl-c
https://youtu.be/OH3p2WQDl-c
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Estivemos à conversa com os Boulder a 
respeito da edição do seu EP de estreia 
com data de lançamento marcada para 20 
de novembro pela Gruesome Records. 
 

COMO SURGIRAM OS BOULDER? 

 
Os Boulder são uma banda oriunda do 
Porto de Stoner Doom, criada no final do 
ano de 2018. A banda é composta por 
Nuno Quaresma na voz e guitarra (Pitch 
Black, Sadistic Overkill, ex-Soul Doubt), 
Telmo Marrão no baixo (Soul Doubt, 
Sadistic Overkill) e Luís Ferreira na 
bateria (Wanderer e Lyzzärd). Isto tudo 
começou porque nós os três já éramos 
amigos há muito tempo e partilhávamos a 
sala de ensaio, até que acabamos por 
decidir que queríamos fazer algo dentro 

destes géneros e o trabalho foi-se 
desenvolvendo naturalmente. 
 

PORQUÊ O NOME BOULDER? 

 
Na realidade, o nome surgiu naturalmente 
até pensamos que foi o Luís que sugeriu, 
mas honestamente não sabemos ao certo. 
Queríamos algo pesado, curto e que, de 
preferência, ficasse no ouvido, e que ainda 
fizesse sentido com o imaginário da 
banda. O nome da banda acaba por ser um 
símbolo com inúmeros significados, que 
acaba por traduzir a vida como uma 
experiência que necessita de reflexão, 
sendo um projeto que tenta transmitir a 
experiência e viagem da música, da 
distorção e da temática das letras. 
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SENTEM-SE CONFORTÁVEIS NO STONER 
ROCK E DOOM? 

 
Sim, definitivamente. 
 
O QUE SE PODE ESPERAR DO VOSSO EP DE 

ESTREIA?  

 
Stoner, Doom, Rock, Metal e Distorção. 
 

COMO É TRABALHAR COM A NOVA 
GRUESOME RECORDS? 

 
Muito fácil. Malta dez estrelas, sempre 
pronta a ajudar. Nós inicialmente íamos 
fazer tudo por conta própria pois as 
editoras Portuguesas que conhecíamos 
não apostavam muito neste género. Mas, 
entretanto, apareceu a Gruesome Records 
que ia de encontro ao que idealizávamos a 
nível de promoção e lançamento. Como 

tal, decidimos que seriam a melhor 
escolha possível.  
 

E PLANOS PARA O FUTURO NESTE 
CONTEXTO DE INCERTEZA? 

 
Nesta fase, iremos lançar o EP dia 20 de 
novembro e a partir daí já todos terão 
acesso ao nosso EP. Poderão adquiri-lo 
diretamente connosco a partir dessa data 
ou já através da Gruesome Records, pois 
encontra-se neste momento em pré-
venda. Mas basta seguirem a nossa página 
ou a página da editora e assim ficam 
sempre a par de tudo. No futuro, temos 
um live take para ser lançado no Youtube 
e ainda outras novidades… Mas 
acreditamos que os tempos vão melhorar e 
iremos ter a oportunidade de tocar ao vivo 
para todos, como tanto gostamos.  
 

  

 

P  A  S  S  A  T  E  M  P  O 
 
 
 
 
 
 
 

Qual a data de fundação da Gruesome Records? 
 
 

Respostas (dd/mm/aaaa) para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM.  

O prémio é um CD dos Basalto e um CD dos Boulder.  
O vencedor será sorteado entre as respostas  

corretas recebidas até 30 de novembro. 

mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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Ao longo de quinze anos os Revolution Within 
têm-se afirmado como um dos principais porta-
estandartes do thrash metal português. O novo e 
quarto álbum Chaos virá com certeza solidificar 
a importância do grupo na cena nacional, um 
disco cuja promoção ao vivo infelizmente sofrerá 
devido à situação pandémica em que vivemos. 
Estivemos na sua sala de ensaios com os 
fundadores do grupo Raça (vocalista) e Matador 
(guitarrista) e com o novo baterista Tózé para 
uma animada conversa. 
 

EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ÁLBUM VOCÊS 
TÊM ALGUMAS NOVIDADES EM TERMOS 

DE LINE-UP. COMO É QUE SURGIRAM 
ESSAS ALTERAÇÕES? 

 
RAÇA: Foram saídas que acabaram por 
acontecer naturalmente. Já estamos habituados 
pois, de disco para disco, nunca tivemos a mesma 
formação. Infelizmente perdemos elementos, 
felizmente ganhamos outros que vieram 
preencher os lugares e que têm o mesmo talento 
e a boa onda. A banda nunca iria parar, a saída de 
um elemento tem de ser compensada pela 

entrada de outro. Neste último disco em relação 
ao anterior tem a entrada do TóZé e do Manu. 
 

E HOUVE TAMBÉM PESSOAL QUE 
REGRESSOU, QUE ESTEVE AFASTADO 

ALGUM TEMPO… 
 
R: Sim, depois de lançarmos o Annihilation o 
Adriano esteve um ano ausente, mas, entretanto, 
regressou ainda a tempo de participar na 
gravação do disco. 
 

A QUE ACHAS QUE SE DEVEM ESSAS 
ALTERAÇÕES? AO VOSSO MAU FEITIO? 

 
MATADOR: Provavelmente! Eu acho que as 
alterações são um pouco naturais. Em quinze 
anos de banda acaba sempre por haver pessoas 
que não aguentam o ritmo. As vidas mudam e 
depois é uma questão de optar. Tens os teimosos 
como eu e o Raça, os burros velhos, depois há 
pessoas que acabam por ter de deixar a banda. 
Nós felizmente nunca nos chateamos com 
ninguém, as saídas acabam por ser sempre 
amigáveis. 
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ESTE ANO É MUITO ATÍPICO, COM O 
LANÇAMENTO DO DISCO NO MEIO DESTA 
PANDEMIA. AINDA MAIS PORQUE O DISCO 

ESTAVA PREVISTO SAIR NA ALTURA DO 
CONFINAMENTO… 

 
R: O álbum estava pronto, estava tudo planeado, 
supostamente estava tudo encaminhado para 
correr bem e de repente formou-se o caos, e 
nunca esta palavra fez tanto sentido como agora. 
Pronto tivemos de nos adaptar, aproveitamos a 
paragem forçada para sacar alguns coelhos da 
cartola, nomeadamente a participação dos 
vocalistas que não faziam parte da ideia inicial. 
No meio do azar tentamos compensar com outros 
pequenos pormenores, tivemos tempo para 
preparar melhor o videoclip, vamos ainda fazer 
outro. Não vamos estar parados embora somos 
forçados a estar parados a nível de concertos. Mas 
a nível de composição, de ânimo e de vontade de 
trabalhar continuamos igual. Isto sempre foi 
feito para nos dar prazer, para tirarmos prazer 
disto e darmos prazer a quem nos acompanha e 
continuamos a trabalhar da mesma forma. 
 

ESSAS PARTICIPAÇÕES DOS VOCALISTAS 
ESPANHÓIS (GUILLERMO IZQUIERDO DOS 
ANGELUS APATRIDA E JULI BAZOOKA DOS 

CRISIX) COMO SURGIRAM? 
 
R: Nestes últimos quatro anos tivemos problemas 
a nível pessoal e na banda com as alterações de 
formação. Tudo atrasou e não nos deu tempo 
para preparar o álbum com uma participação ou 
outra. A nossa preocupação era que a banda não 
acabasse, foi muito complicado. Tenho aqui ao 
meu lado dois grandes homens, que se não 
fossem eles, se calhar a banda teria acabado. 
Muitas vezes o pessoal pensa que é o Raça que dá 
o corpo às balas, mas neste caso eram balas de 
canhão, e aqui estes dois homens ao meu lado é 
que seguraram a coisa. Entretanto eu já me 
estabilizei um bocadinho mais e voltamos a andar 
para a frente. Portanto é um disco que atrasou a 
dada altura porque nós queríamos cumprir 
prazos que afinal infelizmente não se puderam 
cumprir. Voltamos a ter mais tempo livre, e aí sim 

pensamos melhor nas coisas, a participação dos 
convidados e ainda vai haver uma surpresa mais à 
frente, mas ainda não posso divulgar agora… Em 
relação aos convidados, nós já tínhamos uma 
ligação relativamente forte em Espanha, são 
grandes amigos nossos, já nos ajudaram, 
portanto, fazia sentido. São bandas que estão a 
crescer imenso e acredito que para eles também 
foi um prazer participar connosco e também 
cimentar a posição deles aqui em Portugal. 
 

ESTE ÁLBUM CHAOS É UMA DESCARGA 
BRUTAL DE THRASH METAL CLÁSSICO, 

NUMA LINHA MAIS NORTE-AMERICANA. 
FOI ESSA A INTENÇÃO OU SURGIU TUDO 
NATURALMENTE TENDO EM CONTA OS 

PROBLEMAS QUE CADA UM FOI TENDO…  
 
M: Não posso dizer que foi algo planeado, mas 
havia um claro objetivo de mostrar aquilo que 
somos, uma banda de thrash metal. O último 
álbum tinha ficado um bocadinho mais death, e 
queríamos que ficasse mais thrash e catchy. Ficou 
pesadona na mesma e rápido, pois foi essa a 
intenção. Penso que também foi possível atingir 
esse objetivo pela mudança de baterista. O TóZé 
permitiu uma nova maneira de compor. 
 

E TU, TOZÉ, COMO É ESTAR NO MEIO 
DESTES VETERANOS DO HEAVY 

NACIONAL? 
 
TOZÉ: Eu sempre segui a banda desde miúdo. 
Tinha 16 anos e já comprava bilhetes para vê-los 
ao vivo. Cheguei a tocar com outra banda num 
concerto com eles e mal obtive o convite a minha 
resposta foi logo sim, porque sempre admirei 
imenso a banda. Depois foi uma fase de me 
adaptar aos poucos até conseguir tocar da 
maneira que eles queriam. 
 

ESTE APROXIMAR MAIS AO THRASH FOI 
TAMBÉM PARA VOS DISTINGUIR DE 
OUTRAS BANDAS QUE TINHAM UMA 
SONORIDADE UM POUCO SIMILAR À 

VOSSA, AQUILO QUE GOSTO DE CHAMAR O 
“BORA LÁ CARALHO METAL”? 
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R: Acho que não.  
 
M: Nos últimos dez anos talvez tenha existido 
um pequeno movimento, não lhe quero chamar 
grande. Houve ali um movimento bom na cena 
metaleira que tinha esse tal “bora lá caralho 
metal”. 
 
R: A culpa é minha! Eu dizia isso “Bora lá 
caralho!” nos concertos. Eu sou um homem do 
Norte e as coisas saem de forma espontânea e eu 
se calhar se tiver num sítio onde me tenho de 
comportar bem eu digo: “por favor vamos lá 
então movimentar mais um bocadinho.” Mas 
estou num concerto onde estou para libertar 
energia e me sentir vivo por isso sai o “Bora lá 
caralho”. 
 
M: Se foi intenção de diferenciarmo-nos de 
outras bandas? Não. Nós nunca procuramos nem 
estamos a tentar ser igual a alguém nem a ser 
diferente. Nós somos como somos, se somos 
parecidos a alguém é normal que isso aconteça. 
Houve uma altura em que eramos comparados 
aos Switchtense, que eram uma boa banda 
portuguesa. E se vamos ser comparados que seja 
a uma das melhores e eram e são nossos amigos. 
Mas nunca tentamos, nunca fui intuito nosso ser 
igual a alguma banda, nós somos nós, agora temos 
as nossas influências, claro que sim. 
 
VOCÊS VÃO TER UM CONCERTO NO DIA 6 

DE NOVEMBRO NO HARD CLUB. FOI 
DIFÍCIL ORGANIZAR ESTE CONCERTO FACE 

ÀS MEDIDAS RESTRITIVAS DA DGS? 
 
R: O concerto era para ser em maio, mas de 
repente chegou o confinamento. Já esteve 
marcado para a sala 2 do Hard Club, para o 
Metalpoint mas não deu. Sentimos que teria de 
haver uma festa de lançamento, por mais 
pequena que fosse. Temos a sala 1 do Hard Club 
com uma lotação de 110 pessoas. Um dos 
objetivos de vida que tenho era encher a Sala 1 do 
Hard Club. Não vai ser com as 1200 pessoas, mas 

vai ser com a lotação máxima permitida. Estamos 
a ponderar marcar mais eventos pequenos 
porque é a única hipótese neste momento de 
mostrar o nosso disco. Foram muitos meses de 
sacrifícios e estamos tão orgulhosos do nosso 
disco que temos de o mostrar ao máximo número 
possível de pessoas. Ainda esta semana comentei 
com os meus colegas de banda: se calhar, daqui a 
um mês ou dois vamos convidar cinco a dez 
pessoas para nos verem a tocar aqui na sala de 
ensaios se for preciso. Estarem aqui a dar um 
berro e a interagir connosco. Queremos deixar 
uma marca e acima de tudo nos divertir e divertir 
as pessoas, pois isso é que é música. 
 
PARA ALÉM DE ESTE CONCERTO NO HARD 

CLUB TÊM ALGUMA COISA MAIS 
AGENDADA? 

 
R: Estamos à espera que as portas abram. Nós 
tínhamos tantos bons concertos marcados, mas 
foram adiados. Felizmente os promotores 
mantiveram o voto de confiança em nós e 
estaremos na mesma nesses eventos em 2021.  
 

A AGENDA PARA 2021 JÁ ESTÁ BEM 
PREENCHIDA, PORTANTO… 

 
R: Se tudo voltar à normalidade quase nem nos 
precisamos de preocupar em agendar concertos. 
Agora o problema é que não teremos espaço para 
tocar em outros bons festivais pois também esses 
estão com o cartaz cheio. Com este vírus 
perdemos um ano de vida… 
 
M: E esperemos que seja só um ano… 
 
R: Exatamente, esperemos que seja só um ano. 
Por exemplo o Vagos também tem o cartaz 
fechado. Pode ter uma vaga ou outra, mas os 
organizadores irão manter o cartaz em que 
apostaram em 2020 e que o público pagou bilhete 
para assistir. 
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VOCÊS PERTENCEM AO EIXO SANTA 
MARIA DA FEIRA-SÃO JOÃO DA MADEIRA. 

COMO É A CENA METAL NESTA ZONA? 
 
M: São João da Madeira sempre foi conhecida 
como uma cidade com uma boa tradição neste 
género mais alternativo, não quer dizer só 
metaleiro, mas rock. Neste momento está um 
bocadinho mais apagado, mas ainda continua a 
ter várias bandas e novas bandas a surgir. E é bom 
termos alguém a representar e a acompanhar-nos 
para não sermos a única banda pesada em São 
João da Madeira. 
 
R: O mundo cada vez está mais rápido, muito 
consumismo e muita coisa a acontecer. 
Deixamos de ter prioridades, não temos tempo 
de nos debruçarmos em tudo e mais alguma coisa. 
Esse desinteresse pelo metal não é só no metal, é 
em tudo e levamos por tabela, é um bocado isso 
agora. Reconheço que efetivamente há oito anos 
havia mais movimento mesmo em Santa Maria 
da Feira, que havia público, mas agora neste 
momento, eu não estou a ver que haja. Em São 
João da Madeira felizmente ainda ele existe. Hoje 
em dia parece que o pessoal só quer aparecer nos 
grandes eventos. Ou não tem tempo, ou não tem 
dinheiro, ou não tem pachorra… Cada vez 
notamos que há um decréscimo de público, mas 
não podemos pensar nisto. Queremos é 
continuar a cativar público novo e nós felizmente 

temo-lo conseguido e ao mesmo tempo manter 
algum pessoal do old school. Vamos continuar a 
lutar para que o público apareça. Queremos 
acreditar que agora que no meio da porcaria deste 
vírus que haja um bocado mais de sensibilização 
do público para poder aproveitar os momentos. 
Se calhar antigamente as pessoas não iam a 
eventos e agora estão com sede de concertos. 
Talvez isto tenha mudado essa mentalidade do 
deixar para amanhã o que podem fazer hoje.   
 

TAMBÉM HÁ AQUELES QUE SÃO 
TOTALMENTE CONTRA A IDEIA DE 
ESTAREM SENTADOS A VEREM UM 

CONCERTO E BANDAS QUE SE RECUSAM A 
ATUAR NESTAS CONDIÇÕES… 

 
R: Nós poderíamos pensar assim: temos a nossa 
dignidade, somos uma banda com uma energia 
positiva e o pessoal tem de andar à cacetada ou na 
moshada. Mas não penso assim: eu e os meus 
quatro irmãos estamos com uma enorme vontade 
de dar um concerto e o público está mortinho 
para assistir concertos. Outras bandas já disseram 
que não dariam concertos assim e eu respeito. 
Mas se as pessoas querem e nós queremos e a 
única hipótese é esta. Se, entretanto, dermos um 
concerto ou dois e percebermos que não 
funciona somos os primeiros a reconhecer que 
não faz sentido dar concertos assim. 
 

 

 
                               CHAOS (2020)                                               BACK FROM THE SHADOWS (HTTPS://YOUTU.BE/PTBHCCI1OXS)   

https://youtu.be/ptBhCCI1Oxs
https://youtu.be/ptBhCCI1Oxs
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QUEM SÃO OS SOTZ'? 

 
JISUS: Viva, Sotz’ é um projeto musical 
influenciado na cultura, história e 
mitologia da antiga civilização Maia da 
américa central. Contamos com Pedro 
Magalhães e Jisus Rocha nas guitarras, 
Dan Vesca na voz, Emanuel Ribeiro no 
baixo e com o nosso bom amigo Luís 
Moreira na bateria como membro de 
sessão. 
 
O QUE SE PODE ESPERAR DE POPOL VUH? 

 
DAN: Este trabalho vai trazer variedade 
musical. Nele pudemos incluir todas as 
nossas influências como Black e Death 
Metal, Groove e Folk, por exemplo. 
Podemos dizer que vai desde o lado mais 

sensível até à mais crua e selvagem 
sensação. Vai ser uma ligeira brisa de ar 
fresco e que até a nos próprios nos 
surpreendeu quando ouvimos o produto 
final. De certeza que não vai deixar 
ninguém indiferente. 
 
A VOSSA ESTRATÉGIA ATÉ AO MOMENTO 

PASSOU POR UMA PRODUÇÃO DO ÁLBUM E 
VÍDEOS COM A TITANFORGED 

PRODUCTIONS COM APOIOS DA SOLAR 
GUITARS E DA SKULL STRINGS, 

ASSOCIADO A UM LAYOUT DA CREDO QUIA 
ABSURDUM COM CINCO SINGLES NO 

YOUTUBE E NAS PLATAFORMAS DIGITAIS 
NUMA FILOSOFIA DIY. FOI OPÇÃO VOSSA? 

 
J: Ora bem, na verdade optamos por esta 
vertente após uma reflexão de várias 
opiniões de amigos e até mesmo de 
músicos profissionais que admiramos. 
Com este álbum pretendemos ter algo 
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autêntico, este trabalho é como um filho 
para nós. Apesar de ter sido um passo 
arriscado, e dispendioso monetariamente, 
depois de todo o esforço e investimentos 
realizados, todas as noites mal dormidas, 
não poderíamos estar mais felizes com o 
produto final que obtivemos e do quão 
livres estamos para poder expressar a 
nossa arte. Este trabalho somos nós, uma 
verdadeira família unida sem quaisquer 
rótulos editoriais. Mas, claro está, não 
fechamos a porta à ideia de voltarmos a ter 
uma editora por exemplo. Mas isso só o 
futuro nos dirá. 
 
D: Sim, optamos por ser o máximo 
possível independentes por várias razões, 
como disse o Jisus. Uma das principais, a 
meu ver, foi a acessibilidade que os 
serviços de streaming têm para os 
utilizadores e artistas. Assim podemos 
estar sempre com controlo do nosso 
material, tendo em conta que Sotz' não é 
uma banda grande, nem muito conhecida. 
Fazemos tudo juntos com os nossos 
parceiros e amigos acima mencionados e 
que estão, sem dúvida alguma, a fazer 
excelente trabalho. 
 

 
The Return of Kukulkan (24/08/2020) 

 

 

 
Sahkil (14/09/2020) 

 

 
Tree of Knowledge (28/09/2020) 

 

 
Popol Vuh (05/10/2020) 

 

 
Prospects of Pakal (19/10/2020) 
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E AGORA, VAMOS TER UMA TOUR PARA 
BREVE OU NÃO? 

 
J: Adoraríamos, mas neste momento não 
podemos responder a esta questão. 
Atualmente o futuro é muito incerto para 
todos nós. 
 
D: Não. Planear uma tour neste momento 
não seria uma boa ideia, por muito que 
queiramos. Para além da situação que o 
mundo está a passar com a pandemia, 
precisamos de tempo para dar a conhecer 
ao público dentro e fora de Portugal. Para 
já pretendemos criar interesse pela 
sonoridade e, posteriormente sim, 
impressionar as pessoas com a nossa 
presença no palco. Mas esperemos que a 
pandemia venha a ser controlada e aí sim 
poderemos planear uma tour. 
 
 

ALGUM DE VOCÊS SE SENTE UM ROCKER 
PORTUGUÊS? 

 
J: Não, isso não sentimos nem nos iremos 
sentir assim certamente. Se há coisa que 
me orgulho é de partilhar o palco com 
amigos humildes e que tem vontade de se 
exprimir sem qualquer sentimento de 
desdém pelo próximo. Somos unidos e 
orgulhamo-nos de quem somos e de 
ajudar todos aqueles que precisarem, tal 
como fizeram e continuam a fazer 
connosco. 

QUEREM ACRESCENTAR ALGUMA 
MENSAGEM? 

 
D: Sejam porreiros e não tenham medo de 
fazer música e novos amigos. Nunca se 
sabe se é este novo amigo que vai ser o 
vosso maior apoiante em altura de dúvida 
ou qualquer outra dificuldade que poderá 
passar nestes tempos incertos. 
 
J: E acrescento às palavras do Dan que 
podem adquirir o álbum Popol vuh e a t-
shirt The Return of Kukulkan através do 
nosso Bandcamp, Facebook ou Instagram. 
E muito obrigado pela oportunidade desta 
entrevista. 
 

 
Popol Vuh (02/11/2020) 

 
 
 

 

HTTPS://SOTZOFFICIAL.BANDCAMP.COM/ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCYFPXY2KVSBX-F50UTLSSVG 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SOTZBAND  

https://sotzofficial.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCYFPxY2KVSBX-F50uTlsSvg
https://www.facebook.com/sotzband
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Completaram em setembro deste ano uma 
década de banda. Dez anos a fazer, tocar, 
respirar e a viver rock’n’roll. Já foram 
mais, já moraram por Lisboa, hoje estão de 
volta a Viseu e são o Ricardo Ramos e a 
Beatriz Rodrigues, aka Reverend Jesse 
Coltrane e Conchita Consuela Coltrane. 
O par bombástico do rock português, com 
uma prestação ao vivo das mais honestas, 
viscerais e divertidas a que se pode assistir, 
para dançar como se não houvesse 
amanhã. No último ano e meio, ao vivo e 
online, têm sido acompanhados na bateria 
pelo Nick Suave, o mesmo Nick Nicotine 
responsável pelo saudoso Barreiro Rocks. 
Barreiro que, por sinal, pode bem ser a 
cidade do coração dos Dirty Coal Train, 
pois durante anos foi o local de eleição 

para o encontro da família do rock. O 
espaço por excelência onde todos, vindos 
de muitos sítios, de dentro e fora de 
Portugal, se juntavam e partilhavam a 
mesma filosofia musical. 
 
The Dirty Coal Train, com ou sem o artigo 
The, Coal Train ou Coltrane, estrearam 
em outubro um disco duplo. Talvez o 
termo obra em duas partes lhes assente 
melhor. Dirty Coltrane Volume I e 
Volume II, consiste em dois álbuns 
editados em vinil e CD ou vinil e cassete, 
também disponíveis ambos em formato 
digital. Donos de uma produção copiosa, 
contam com sete álbuns e nove EPs, 
fazendo as contas por alto dá dezasseis 
edições em dez anos e talvez haja aqui 
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material que não refiro. Este ano já 
tinham editado um EP em maio, de nome 
Três Pistas, com temas para um live na 
Antena 3. Usando as palavras do Ricardo, 
tocam um Rock Sem Merdas, com 
influências que podem ir desde o free jazz 
ao punk rock, passando pelos blues e 
fazendo um desvio pelas surf guitars e 
pelo rockabilly. Puro garage punk, sempre 
com a filosofia Do It Yourself, fazendo 
parcerias com editoras para pôr o formato 
físico na rua. Nunca esconderam ser 
herdeiros do rock dos Velvet 
Underground, dos Stooges, dos Cramps e 
dos Dead Moon, frequentemente em 
formato Ramones. De ano para ano, a voz 
da Beatriz cada vez mais me faz lembrar a 
da Kim Gordon, em período áureo dos 
Sonic Youth, o que acho uma 
coincidência engraçada, se pensarmos que 
ambas têm formação em Belas Artes. 
 
Depois do álbum duplo, Portuguese 
Freakshow, em 2018, gravado com 
inúmeros convidados sonantes e do 
álbum Primitive, em 2019, gravado em trio 
ao vivo em estúdio no Brasil, com Marky 
Wildstone na bateria, influente músico 
dos Dead Rocks, uma das primeiras 
bandas brasileiras de surf rock. Os Dirty 
Coltrane em 2020 voltam a baralhar cartas 
e a dar novamente com este Volume I e 
Volume II. A primeira parte é marcada 
pelo som punk rock mais típico da banda, 
apresentando 21 temas a abrir, contam 
com a participação em dois temas de Miss 
Volatile, na voz, e de Pete Beat dos Act-
ups, na bateria. A segunda parte, usando as 

 
Dirty Coltrane Vol. I 

 

 
Dirty Coltrane Vol. II 

 
palavras da banda, “parece funcionar 
como o Lado B da moeda. Não o típico 
lado das sobras, mas sim um local onde o 
duo pensou: Ok, aqui temos carta branca 
para expandirmos ainda mais o que nos 
der na telha.” Comprovo que assim é, a 
subtileza nota-se logo no primeiro tema, 
Millenial Kid, com a duração de nove 
minutos, inusitada para os Dirty, com o 
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Jorge LopesTrigo na bateria a trazer um 
fôlego de outros rocks. A participação no 
violino de Maria Côrte no tema The 
Neurotic Bartender, backing vocals por 
The Ema Thomas, para além da 
participação já familiar de Nick Suave, 
tocando bateria e órgão em vários temas. 
Falando em expandir, durante a 
sessão/ensaio gravada em forma de 
miniconcerto, que a banda divulgou 
online para marcar a data de lançamento 
deste trabalho, foi também divulgado um 
tema novo, Pizza & Punk, com a promessa 
de ser single em 2021. Long Live. --- SN 

 

 
 
 

Live Concert: 

 
HTTPS://YOUTU.BE/SMHYXRXORXQ 

 
 
One Trick Pony (Video): 

 
HTTPS://YOUTU.BE/8N5GWTTI0-Y 

 
 
Hit (Video): 

 
HTTPS://YOUTU.BE/_N0CIUTQPCG 

 

 

 

HTTPS://DIRTYCOALTRAIN.BANDCAMP.COM/ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/DIRTYCOALTRAIN 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THEDIRTYCOALTRAIN/ 

  

https://youtu.be/sMhyxrxorXQ
https://youtu.be/8N5Gwtti0-Y
https://youtu.be/_N0CIutqpCg
https://dirtycoaltrain.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/user/dirtycoaltrain
https://www.facebook.com/thedirtycoaltrain/
https://youtu.be/sMhyxrxorXQ
https://youtu.be/8N5Gwtti0-Y
https://youtu.be/_N0CIutqpCg
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PROMISCUIDADES UNILATERAIS 

 
Dispomos hoje de muitos exemplos, 
nomeadamente na esfera do rock e do 
metal, que nos mostram que falar de 
música e de literatura enquanto 
manifestações artísticas 
interdependentes é falar de algo que 
encerra virtudes muito estimulantes. 
Trata-se, sem dúvida, de reconhecer que a 
adopção de uma lógica simbiótica é uma 
aposta intrinsecamente válida, pois esta é 
potencialmente portadora de múltiplas 
possibilidades que podem alargar o 
espectro da criação artística. Em 
contraposição, o desenvolvimento 
sectário das diferentes artes, com poucos 
ou nenhuns vasos comunicantes entre si, 
é algo que pode levar a que facilmente se 
resvale para um fechamento auto-
referencial que rapidamente se esgota ou 
que, pelo menos, tem dificuldade em 
alargar os horizontes criativos. 
 
Precisamente por este motivo, diria que é 
mais do que razoável assumir a premissa 
de que as práticas de “adultério” entre 
artes são muito mais proveitosas e 
desafiantes do que as lógicas de estrita 
fidelidade aos referenciais artísticos mais 
estabilizados dentro de cada uma dessas 
manifestações. Neste último caso, a 
probabilidade da simples reprodução do 
que já se conhece ou a existência, numa 
escala mais limitada e discreta, de margens 

de inovação pouco disruptivas e 
iconoclastas, acaba por ser uma 
consequência previsível e confortável, 
mas seguramente pouco geradora de 
desenvolvimentos artísticos substanciais 
e relevantes. 
 
Esses trânsitos “adúlteros” podem 
realmente ocorrer (e ocorrem, de facto) 
em muitas áreas artísticas que sabem fazer 
dessas ligações uma vantagem. Claro que 
não é este o espaço para tentar fazer esse 
inventário, não só porque a tarefa é quase 
infinita, mas porque vale a pena explorar 
melhor o caso concreto da relação entre a 
literatura e a música por aquilo que ele nos 
mostra das possibilidades, mas também 
dos limites dessas mesmas simbioses, 
sobretudo quando as mesmas tendem a 
ser assimétricas e unilaterais. 
Concretizando esta ideia, do que aqui se 
trata é do exercício de tentar pensar o 
manifesto desequilíbrio de influências 
recíprocas entre estas artes. Ou seja, se é 
hoje mais do que evidente que a literatura 
tem efectivamente influenciado muitas 
bandas, artistas, discos e músicas que se 
tornaram marcantes para o património do 
rock e do metal (a lista é muito vasta e 
cobre casos tão distintos como a 
importância de Orwell em Pink Floyd; 
Dostoievski em Iggy Pop; Hemingway em 
Metallica; Baudelaire em Celtic Frost; 
Huxley em Iron Maiden; Dante em 
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Sepultura; Melville em Mastodon; Müller 
e Lautréamont em Mão Morta; Peixoto 
em Moonspell, etc.), o mesmo já não 
parece ser tão óbvio quando a influência 
parte da música para a literatura. Não 
significa que não exista, mas a mesma 
parece ser mais reduzida ou, pelo menos, 
tem uma publicidade de tal modo discreta, 
que a consciência desse impacto é difusa. 
 
Há, obviamente, casos históricos 
flagrantes que contrastam abertamente 
com esta tendência. Talvez o mais 
incontornável seja o relativo à influência 
da obra de Wagner na Filosofia de 
Nietzsche, mas também no trabalho 
literário de Thomas Mann ou de Marcel 
Proust. Relativamente a Nietzsche, a obra 
O nascimento da Tragédia é, em grande 
medida, tributária dessa influência, dado 
que Wagner foi para o então jovem 
filósofo uma influência muito 
impactante, ao ponto de este ver no 
compositor uma espécie de artista global 
cuja grandiosidade extinguiria a 
decadência que o espírito ocidental 
racionalista tinha sofrido (segundo 
Nietzsche) desde o final da Grécia 
clássica. De acordo com o seu diagnóstico, 
a razão ter-se-ia tornado (desde Sócrates) 
numa tirania contrária aos impulsos 
poderosos e não refreados, pelo que havia 
que celebrar a força do projecto de 
renovação cultural da obra de arte total de 
Wagner. 
 
Contudo, do mesmo modo que o 
compositor impressionou Nietzsche na 

sua juventude, não tardou também a 
instaurar-se uma profunda ruptura e 
desilusão, sobretudo quando Wagner lhe 
apresentou o esboço de uma das suas 
importantes óperas, Parsifal. Esta obra 
suscitou em Nietzsche uma intensa 
desilusão e repulsa, dados os pontos de 
contacto que a obra estabelecia com as 
temáticas e preocupações cristãs, 
nomeadamente com as virtudes tidas 
como servis (como a humildade ou 
compaixão), em detrimento de virtudes 
como a bravura e a coragem. Essa espécie 
de “infecção cristã” desencadeou uma 
ruptura insanável (é disso que trata o texto 
de Nietzsche, o caso Wagner, de 1888), ao 
ponto do filósofo considerar que a música 
do compositor se tornara doente e 
decadente. 
 
À parte o carácter excessivo, absoluto e 
intransigente desta polémica em concreto, 
o que aqui interessa sugerir é que poucas 
são as situações conhecidas em que, de 
uma forma evidente ou assumida, um 
disco, uma banda ou músicas específicas 
tenham tido um papel germinador na 
produção de obras literárias marcantes. É 
bem possível que os processos criativos de 
muitos escritores, e os mergulhos 
introspectivos do seu labor de escrita, 
tenham implicado muitas companhias 
musicais, viagens emocionais e 
inspirações subjectivas, mas é algo que 
parece ficar na sombra. Temos, 
felizmente, excelentes exemplos em que a 
promiscuidade das trocas e a influência 
recíproca são condição de criação com 
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vantagem para ambas as artes. O exemplo 
da colaboração de José Luís Peixoto com 
Moonspell (Antídoto/The Antidote) é 
disso bem representativo e, ao que parece 
(Revista Ler, nº 156), o escritor não tem 
dispensado, em várias das suas obras, “a 
intensidade sonora” do metal nos seus 
processos de escrita. 
 
No fundo, e para concluir, poderíamos 
dizer que sendo potencialmente virtuosas 
estas práticas de adultério e de implicação 
mútua, não parece, no entanto, que seja 
assim tão vantajoso que as mesmas sejam 
assimétricas. Neste sentido, a 
exponenciação de novas possibilidades e 
sentidos pode resultar melhor quando 
essas contaminações não são apenas, ou 

tendencialmente, unilaterais. Se 
acreditarmos (já que se falou em 
Nietzsche) que o arrebatamento que a arte 
nos causa pode derivar do seu poder não 
refreado, então que o seu fulgor seja 
potenciado por uma promiscuidade 
efectivamente assumida. Não faltam 
certamente excelentes “bandas-sonoras” 
para a criação de enredos e imaginários 
literários ou filosóficos, de preferência 
daqueles que nos abalam e nos fazem ver o 
mundo de formas novas, profundas, 
inusitadas ou até mesmo indizíveis pela 
força do seu arrebatamento. --- HR 
 
Nota: texto escrito segundo o antigo 
acordo ortográfico. 

 
 

B A N D A   E M   E S T R E I A 

 
HTTPS://YOUTU.BE/GQDYHC3QPY4 

  

https://youtu.be/gQDyhc3QpY4
https://youtu.be/gQDyhc3QpY4


 
41 

 

REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

 

 
 
1973, o ano em que Darkside of the Moon 
dos Pink Floyd assombrará as tabelas de 
vendas um pouco por todo o mundo e que, 
em Portugal, ainda se viverão os últimos 
tempos de um regime sem qualquer 
perspetiva, margem ou horizonte de 
futuro. É neste clima que será editado, via 
Sassetti, mais um trabalho de qualidade 
que, tal como outros, sofrerá pela mão 
pesada da censura uma influência 
negativa, que prefere assim continuar a 
reprimir toda e qualquer ambição criativa 
por parte de quem arrisca a pensar e 
executar fora de padrões instituídos. 
Falamos de Mestre, disco de estreia dos 
Petrus Castrus. 
 
Trata-se de um álbum de rock de 
contornos progressivos, cantado em 
português, e perfeitamente integrado 

dentro de uma onda e género musical 
ainda popular na europa. Primando, não 
só, pelo bom gosto a nível de estrutura, 
arranjos e construção musical, mas 
também por uma execução técnica 
instrumental digna de elogio. Possui uma 
profundidade emocional e uma 
envolvência sonora assinalável e também 
incomum para a altura, situação essa, a 
que não será alheio o facto de ter sido 
gravado nos estúdios Strawberry do 
Castelo Herouville em França. Local onde 
já antes haviam sido registados trabalhos 
dos cantautores Zeca Afonso e Sérgio 
Godinho e onde trabalhava naqueles 
tempos, José Mário Branco, personagem 
que terá uma influência importante a 
nível musical num tal de Júlio Pereira, 
elemento do projeto, e de quem já se falou 
no número anterior e do qual se voltará a 
falar futuramente neste espaço. 
 
Musicalmente refletem-se aqui e ali 
referências a coisas como o trabalho a solo 
de McCartney e a bandas como Floyd, 
Yes, ELP ou Procol Harum. Liricamente é 
um trabalho cuja expressividade se 
recorre do surrealismo, da sátira e também 
do uso de algum calão numa objetiva 
intenção de chocar a realidade asfixiante 
da altura e no qual são também utilizados 
textos de Bocage, Sophia de Mello 
Breyner, Ary dos Santos e Alexandre 
O'Neill. O disco viria a ser bizarramente 
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confiscado durante três meses pelo 
secretariado nacional de informação 
devido ao seu teor e carácter altamente 
corrosivo e provocador, o que só acentua a 
sua qualidade e atitude arrojada perante os 
parâmetros pouco interessantes do nosso 
panorama musical da altura. 
 
Liderados pelos irmãos Castro, este 
projeto ainda teria mais um episódio na 
sua história, de seu nome Ascenção e 
Queda, editado em 78 e já dentro de um 
contexto musical adverso e no qual os 
sinais de declínio criativo eram já por 
demais evidentes um pouco por todo o 
mundo. De registar também as palavras do 
fundador Pedro Castro que se refere à 
interrupção da atividade do projeto como 
algo inevitável, a seguir ao período 
revolucionário que se viria a viver, 
motivado pelo facto de se recusar a 
funcionar artisticamente em termos de 
militância política. 
 
Podemos então concluir esta reflexão 
dizendo que este seria um daqueles 
projetos que poderia e deveria ter tido uma 
maior relevância do que aquela que lhe foi 
dada a nível interno e que as 

condicionantes da altura e vindouras 
tornaram esse propósito numa 
impossibilidade. Apesar disso ainda hoje é 
um trabalho que não perdeu nenhuma das 
suas qualidades e encantos e que se ouve 
com especial agrado, que o tempo e uma 
filosofia cultural miserabilista tentaram 
apagar da memória coletiva. Felizmente 
foi alvo de reedição, o que evitará o seu 
esquecimento e erosão da importância 
que merece ter como um dos melhores 
trabalhos de sempre, dentro do género 
rock, editados no nosso território. Bem 
hajam... --- JB 
 
PETRUS CASTRUS: 
Pedro Castro 
José Castro 
Júlio Pereira 
Rui Reis 
João Seixas 

 
DISCOGRAFIA: 
Álbuns: 
- Mestre (1973), Guilda Da Música / Sassetti 
- Ascenção e Queda (1978), Decca 
 
EPs: 
- Marasmo (1971) 
- Tudo Isto, Tudo Mais (1972) 
 
Singles: 
- A Bananeira / Seis e Meia da Tarde (1974) 
- Cândida - 1977 
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Somos uma banda de metal de Lisboa, que 
começou em 2015. Com riffs pesados e 
fortes, letras poderosas, fizemos a nossa 
estreia em 2017 no Hell In Sintra. O nosso 
primeiro EP, Medusa, foi todo gravado e 
masterizado por nós, e essa foi a nossa 
introdução ao público. Começámos a 
tocar noutros festivais, adquirindo mais 
experiência, para os concertos que se 
seguiram. 
 
Começámos a trabalhar nas nossas 
próximas músicas com letras que contêm 
a nossa mensagem contra o sistema e, em 
setembro de 2018, lançámos o nosso EP, 
Feed The Machine, gravado e masterizado 
por Miguel Tereso na Demigod 
Recordings. Esta foi a nossa página de 
viragem. A banda rapidamente sentiu o 
efeito desse EP, e isso fez de nós o que 
somos agora. Em agosto de 2020 
começamos a gravar o nosso primeiro 
álbum com o Hugo Andrade do Ultra 
Sound Studios, ainda sem data definida 
para o lançamento do álbum, devido à 

falta de espetáculos e concertos que se tem 
sentido agora com a pandemia global que 
estamos a atravessar. 
 

 
Fundada em maio de 1997 por Koraxid na 
bateria e voz, e Azarath na guitarra, a 
banda lança a sua primeira demo em 
formato de um ensaio com overdub de voz 
gravado em cassete, intitulada Por Entre a 
Escuridão Outonal. 
 
Em 1998 a banda reformula a sua 
formação e acrescenta Sérgio Pina no 
Trompete e Marco Tomé na Guitarra. 
Azarath passa para o baixo e voz, e 
Koraxid fica apenas na bateria. A banda 
começa a tocar ao vivo e compõe novos 
temas com uma sonoridade mais 
alternativa, com um crossover enorme de 
estilos. Apesar das tentativas, nenhuma 
demo acaba por sair através desta 
formação. 
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No ano 2000 a formação desintegra-se, 
Marco Tomé e Sérgio Pina saem, e 
Azarath emigra para Inglaterra, e depois 
para Espanha. A banda para atividade até 
2006, apenas ensaiando esporadicamente 
com a formação original. 
 
Entre 2006 e 2008 a banda volta a ensaiar 
regularmente em Espanha e acrescenta 
um novo membro de nacionalidade 
espanhola, Enjendro, que se ocupa do 
baixo. Azarath passa para a guitarra 
novamente e mantém-se como vocalista, 
ficando Koraxid na Bateria. Desses 
ensaios sai novo material, novamente 
focado na sonoridade original da banda, o 
Black Metal. Em 2007 sai a segunda demo 
The New Millenium Sessions, com dois 
temas gravados em ensaio, um em 
Espanha e outro em Portugal. 
 
Entre 2008 e 2011 a banda abranda de 
novo a sua atividade, e os ensaios são 
muito raros devido à distância física entre 
os membros. 
 
A partir de 2011 após mútuo acordo, 
Koraxid fica com a banda e torna-a no seu 
projeto a solo, do qual até agora foram 
lançados três álbuns, Retorno (2014), 
Pilar, Pedra e Faca (2016) e Em Lucefécit 
(2019), e um single Perante o Céu Infernal 
(2016). 
 
Neste momento Grievance tem agendado 
para dezembro de 2020 o lançamento do 
seu quarto álbum, intitulado Nos Olhos da 
Coruja. Será um lançamento limitado a 

duzentas cópias em Deluxe Digipack, de 
novo a cargo da Label War Productions 
(Portugal) em colaboração com a Void 
Wanderer Productions (Holanda). 
 
Desde 2018 a banda conta com uma 
formação para tocar ao vivo, composta por 
quatro membros de sessão, War Faust 
(baixo), Mortuum (bateria), Urutu 
(guitarra ritmo) e Dom Dracul (guitarra 
solo), onde Koraxid executa apenas voz ao 
vivo. 
 

 
 
 

Os Lux Yuri são uma banda Portuense e 
começaram a desenhar-se em 2004 pela 
mão de João Maia. Inicialmente o 
conceito passava por bateria eletrónica, 
samples e guitarra acústica. 
 
Entretanto em 2008 juntam-se ao projeto 
o Paulo Portela (baixo), Kika Santos 
(bateria) e André Maia (guitarra) e o 
projeto abandona o seu conceito inicial e a 
sua sonoridade assume as cores do Blues e 
do Rock. 
 
Através de heterónimos os músicos criam 
um universo pessoal ajustado à filosofia 
da banda em que fantasiam as mais 
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diversas vivências desses personagens de 
forma a complementar o conteúdo lírico 
das canções. 
 
Nesse mesmo ano de 2008 e com dois 
meses de banda participam no Festival 
Termómetro. Desde aí gravaram e 
editaram o EP de estreia I Am in Grace em 
2012, o álbum de estreia By Appointment 
of her Majesty em 2015, e sobem aos 
palcos do Laurus Nobilis Fest 2015 em 

Vila Nova de Famalicão, do Festival de 
Artes Guimarães Noc Noc em Guimarães, 
do Hard Club no Porto, do Smed Fest na 
Trofa, do 5º MotoFest do Moto Clube 
Castelo da Maia, entre outros. 
 
Em 2019 editam o segundo álbum com o 
título Lost in the Caravan Dust, de onde 
resulta uma tour de vinte e um concertos 
entre Portugal e Espanha. 
 

 
 

 

 

BOOBY TRAP / PITCH BLACK / BURIED ALIVE – Bastards United 
Thrash Metal, Split, CD, 16 faixas 
Firecum Records 
 

 

BOULDER – Boulder 
Stoner Doom Rock, EP, CD + Digital, 5 faixas 
Gruesome Records 
 

 

CRAB MONSTERS – High on Guts 
Punk Hardcore, álbum, reedição, Vinil, 12 faixas 
Voraus Records + Hell Xis Agency 
 

 

DAWNFALL OF MANKIND – The Path of Human Existence 
Deathcore Slam Metal, álbum, CD + Digital, 6 faixas 
Raising Legends 
 

 

GWYDION – Gwydion 
Folk Viking Metal. álbum, CD + Digital, 14 faixas 
Art Gates Records 
 

 

INHUMAN – Contra 
Gothic Metal, álbum, CD + Digital + K7 + Vinil, 10 faixas, 48:47 
Alma Mater Records 
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IRONSWORD – Ironsword / Return of the Warrior 
Heavy Epic Metal, reedição, 2 x álbuns, CD + Vinil, 23 faixas 
Alma Mater Records 
 

 

MINDSNARE – Abruptly Unleashed 
Death Metal, reedição, 2 x demos, CD, 7 faixas, 35:02 
Edição de Autor 
 

 

SOTZ’ – Popol Vuh 
Death Metal, álbum, CD + Digital, 10 faixas 
Edição de Autor 
 

 
… mais os que nos escaparam em outubro 

 
 

 

DONAMETA – 20:20 
Dub Rock experimental, EP, Digital, 6 faixas, 15min 
Edição de autor 
 

 

FLAGELLUM DEI – Victory of Tyranny 
Black Metal, reedição, EP + Demo, CD + Digital, 15 faixas 
Miasma of Barbarity Records 
 

 

LORD SIN – Portrait of the Devil 
Dark Doom Metal Psychedelic, álbum, 6 faixas, 57:49 
Miasma of Barbarity Records 
 

 

MORDAÇA – Caminhos Obscuros 
Hardcore, EP, CD, 6 faixas, 16min. 
Edição de Autor 
 

 

THE DIRTY COAL TRAIN – Dirty Coltrane Vol. I 
Raw Rock Garage Punk, álbum, CD + Digital, 21 faixas, 42:02 
Zip-A-Dee-Doo-Dah Discos 
 

 

THE DIRTY COAL TRAIN – Dirty Coltrane Vol. II 
Raw Rock Garage Punk, álbum, CD + Digital, 19 faixas, 62:45 
Zip-A-Dee-Doo-Dah Discos 
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VÜRMO – Alright!!! 
Punk Rock, álbum, CD + Digital, 10 faixas, 24:21 
Miasma of Barbarity Records 
 

 

XUTOS & PONTAPÉS / ANA VENTURA – À Minha Maneira, Vol. II, 
2000-2020 
Rock, biografia, Livro, 696 páginas 
Showtime Books 

 

 

   
 

6 22:00 Affäire @ Cine Incrível, Almada 
6 21:00 Revolution Within + Infraktor @ Sala 1, Hard Club, Porto 
7 22:00 UHF @ Cine Incrível, Almada 
8 17:00 Dogma @ Side B, Alenquer 

22 16:00 Gwydion @ Theatro Club, Cacém 
28 - Rui Veloso @ Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, Porto 

 

  

CURTAS 
HTTP://REVISTALUSITANIA.PT/CATEGORY/CURTAS/ 

http://revistalusitania.pt/category/curtas/


 
48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Eduardo Trigo 


